Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ (firm reaction) (в микр.) – термин в олигополната теория, с който се означават действията на установените в олигопола (в
микр.) фирми [вж. установена олигополна фирма (в микр.)] след навлизането в
него на нови фирми. Към тях спада предварително внушената заплаха, че след
навлизането установените фирми ще започнат да произвеждат и предлагат такъв обем продукт, който да е не по-малък от равнището на ограничаващото
производство (в микр.) след процеса но навлизане.
РЕАГИРАЩ АВТОМАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (reacting
automatic economic controller) (ки) – във:
астатично-реагиращ автоматичен икономически регулатор (същото като астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор);
астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ статичен автоматичен икономически регулатор.
РЕАГИРАЩ ДИНАМИЧЕН АВТОМАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (reacting dynamic automatic economic controller) (ки) – във:
астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор.
РЕАГИРАЩ ДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (reacting
dynamic economic controller) (ки) – във:
астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка (същото като изодромен икономически регулатор);
статично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен икономически регулатор.
РЕАГИРАЩ ДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА (astatic-reacting /integral action, floating action/
dynamic economic controller) (ки) – във:
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка (същото като изодромен икономически регулатор).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР* (reacting economic controller) на системата на икономическо регулиране, реагираща регулираща икономическа подсистема, (*) – икономически регулатор (регулираща икономическа подсистема), който (която) е реагираща икономическа система, т.е. който (която) реагира на оказваните върху него (върху нея) нарушаващи въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия) посредством своя
икономически оператор (той е оператор за обратна икономическа връзка). В
такъв случай системата на икономическо регулиране се означава като система на реагиращо икономическо регулиране. Едновременно с това икономическият регулатор реагира и на регулируемите икономическите въздействия, които той получава от регулируемата икономическа подсистема.
РЕАГИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (reacting economic controller) (ки) – във:
астатично-реагиращ автоматичен икономически регулатор (същото като астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор);
астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка (същото като изодромен икономически регулатор);
астатично-реагиращ икономически регулатор;
реагиращ икономически регулатор;
статично-реагиращ автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен икономически регулатор;
статично-реагиращ икономически регулатор;
статично-реагиращ статичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ статичен икономически регулатор.
РЕАГИРАЩ СТАТИЧЕН АВТОМАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (reacting static automatic economic controller) (ки) – във:
статично-реагиращ статичен автоматичен икономически регулатор.
РЕАГИРАЩ СТАТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР (reacting static
economic controller) (ки) – във:
статично-реагиращ статичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ статичен икономически регулатор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА АВТОМАТИЧНО-РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (reacting automatically-regulatory economic system) (ки) – във:
статично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА АВТОМАТИЧНО-РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (reacting dynamic automatically-regulatory
economic system) (ки) – във:
статично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическата система (същото като статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (reacting dynamic economic subsystem) (ки) – във:
статично-реагираща динамична регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща динамична регулируема икономическа подсистема.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reacting
dynamic economic system) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическа система (същото като астатично-реагираща динамична система на
автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична икономическа система (същото като
астатично-реагираща /астатична/ икономическа система);
астатично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична икономическа система;
статично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (reacting dynamic regulatory economic system) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическата система (същото като астатично-реагираща динамична система на
автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическата система (същото като статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (reacting dynamic regulative economic subsystem) (ки) – във:
статично-реагираща динамична регулираща икономическа подсистема.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА
ПОДСИСТЕМА (reacting dynamic regulable economic subsystem) (ки) – във:
статично-реагираща динамична регулируема икономическа подсистема.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of automatic
economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране) ;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща
система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА
ДИНАМИЧНА
СИСТЕМА
НА
АСТАТИЧНОРЕАГИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of astatically-reacting automatic economic regulation) (ки) –
във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА
ДИНАМИЧНА
СИСТЕМА
НА
АСТАТИЧНОРЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of astatically-reacting dynamic automatic
economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА
ДИНАМИЧНА
СИСТЕМА
НА
АСТАТИЧНОРЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of astatically-reacting dynamic economic regulation) (ки) –
във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА
ДИНАМИЧНА
СИСТЕМА
НА
АСТАТИЧНОРЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system
of astatically-reacting economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of dynamic automatic economic regulation) (ки) във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of dynamic economic
regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на автоматично
икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на собствено-статично икономическо регулиране);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща система на статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като астатично-реагиращата
система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система
на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагиращата динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;

9

9

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СОБСТВЕНО-СТАТИЧНО
АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic
system of properly-statically automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СОБСТВЕНО-СТАТИЧНО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of properlystatically economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of
static automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of static economic regulation)
(ки) – във:
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране.
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic
system of statically-reacting automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of statically-reacting dynamic automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of statically-reacting dynamic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of staticallyreacting economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
СТАТИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of statically-reacting static automatic economic regulation) (ки)
– във:
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ДИНАМИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system
of statically-reacting static economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (reacting economic subsystem) (ки) – във:
астатично-реагираща регулираща икономическа подсистема;
астатично-реагираща регулируема икономическа подсистема;
астатично-реагираща управляваща икономическа подсистема;
реагираща регулираща икономическа подсистема (същото като реагиращ
икономически регулатор);
реагираща регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща динамична регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща динамична регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща регулираща икономическа подсистема
статично-реагираща регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща статична регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща статична регулируема икономическа подсистема.
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до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (reacting economic system)
(*) – променлива икономическа система, която реагира по определен начин на
нарушаващите въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия) посредством своя икономически оператор. Според начина, по който реагиращата икономическа система третира външните нарушаващи въздействия
(в т.ч. и нарушаващите икономически въздействия) се разграничават статично-реагираща икономическа система (когато системата запазва грешката, породена от нарушаващите въздействия) и астатично-реагираща икономическа
система (когато системата намалява или изцяло отстранява тази грешка).
Според статуса на икономическия оператор на системата, т.е. според икономическата функционалност, се разграничават функционално-статична реагираща икономическа система* (functionally-static reacting economic system) и
функционално-астатична реагираща икономическа система* (functionallyastatic reacting economic system). Според това дали системата е с постоянна или
с променлива структура се разграничават структурно-постоянна реагираща
икономическа система* (structurally-constant reacting economic system) и
структурно-променлива реагираща икономическа система* (structurallyvariable reacting economic system).
Според вида на независимата реална променлива (времева, невремева или
комбинирана от времева и невремева), към която се извършва икономическият
процес в системата, се разграничават три разновидности на реагиращата икономическа система: (1) времево-реагираща икономическа система – когато тя
функционира по отношение на времето (нейни подразновидности са времевостатично-реагиращата икономическа система и времево-астатичнореагиращата икономическа система); (2) невремево-реагираща икономическа
система – когато тя функционира по отношение на невремева независима реална променлива (нейни подразновидности са невремево-статичнореагиращата икономическа система и невремево-астатично-реагиращата
икономическа система); (3) комбинирано-реагираща икономическа система –
когато тя функционира съвместно по отношение на времева и на невремева
независимата реална променлива (нейни подразновидности са комбинираностатично-реагиращата икономическа система и комбинирано-астатичнореагиращата икономическа система). Освен това могат да се различат още (1)
цялостно-реагираща икономическа система – когато тя функционира съвместно по отношение на цялата съвкупност от независими реални променливи
(времевата и всички невремеви), към които е ситуирана икономическата система (нейни подразновидности са цялостно-статично-реагиращата икономи13
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа система и цялостно-астатично-реагиращата икономическа система),
и (2) частично-реагираща икономическа система – когато тя функционира
само по отношение на част от цялата съвкупност от независими реални променливи (само времевата, само невремевите или само времевата и част от невремевите) (нейни подразновидности са частично-статично-реагиращата
икономическа система и частично-астатично-реагиращата икономическа
система). Ако не е посочено друго, под реагираща икономическа система се
подразбира времево-реагиращата икономическа система. Реагиращите икономически системи са винаги поведенческо-променливи икономически системи и
могат да бъдат както статични икономически системи, така и динамични икономически системи. Вж. икономическа реагируемаст и икономическа реактивност.
РЕАГИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reacting economic system)
(ки) – във:
астатично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическата система (същото като астатично-реагираща динамична система на
автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична икономическа система (същото като
астатично-реагираща /астатична/ икономическа система);
астатично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично-реагираща икономическа система;
астатично-реагираща регулаторна икономическа система (същото като
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
времево-астатично-реагираща икономическа система;
времево-реагираща икономическа система;
времево-статично-реагираща икономическа система;
комбинирано-астатично-реагираща икономическа система;
комбинирано-реагираща икономическа система;
комбинирано-статично-реагираща икономическа система;
невремево-астатично-реагираща икономическа система;
невремево-реагираща икономическа система;
невремево-статично-реагираща икономическа система;
реагираща икономическа система;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическата система (същото като статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична икономическа система;
статично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
статично-реагираща икономическа система;
статично-реагираща регулаторна икономическа система (същото като
статично-реагираща система на икономическо регулиране);
статично-реагираща статична икономическа система;
цялостно-астатично-реагираща икономическа система;
цялостно-реагираща икономическа система;
цялостно-статично-реагираща икономическа система;
частично-астатично-реагираща икономическа система;
частично-реагираща икономическа система;
частично-статично-реагираща икономическа система.
РЕАГИРАЩА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reacting
regulatory economic system) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна икономическа система (същото като
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
статично-реагираща регулаторна икономическа система (същото като
статично-реагираща система на икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА
РЕГУЛАТОРНА
СИСТЕМА
НА
АСТАТИЧНОРЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting regulatory system of an astatically-reacting economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление.
РЕАГИРАЩА РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting regulatory system of economic management /control/) (ки)
– във:
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление.
РЕАГИРАЩА
РЕГУЛАТОРНА
СИСТЕМА
НА
СТАТИЧНОРЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting regulatory system of statically-reacting economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление.
РЕАГИРАЩА РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(reacting regulative economic subsystem) – същото като реагиращ икономически
регулатор.
РЕАГИРАЩА РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (reacting regulative economic subsystem) (ки) – във:
астатично-реагираща регулираща икономическа подсистема;
реагираща регулираща икономическа подсистема (същото като реагиращ
икономически регулатор).
статично-реагираща динамична регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща статична регулираща икономическа подсистема.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА*
(reacting regulable economic subsystem) на системата на икономическо регулиране (*) – регулируема икономическа подсистема, която е реагираща икономическа система, т.е. която реагира на оказваните върху нея нарушаващи въздействия (в т.ч. и на нарушаващите икономически въздействия) посредством
своя икономически оператор (той е оператор за права икономическа връзка).
В такъв случай системата на икономическо регулиране се означава като реагираща система на икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (reacting regulable economic subsystem) (ки) – във:
астатично-реагираща регулируема икономическа подсистема;
реагираща регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща динамична регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща статична регулируема икономическа подсистема.
РЕАГИРАЩА САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА НА АСТАТИЧНОРЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting self-regulative
system of astatically-reacting economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление.
РЕАГИРАЩА САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting self-regulative system system of economic
management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ СИСТЕМА НА СТАТИЧНОРЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting self-regulative
system of statically-reacting economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of automatic economic regulation) (ки) –
във:
астатично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща
система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на автоматично икономическо
регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (reacting system of automatic economic management /control/)
(ки) – във:
астатично-реагираща система на автоматично икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление);
статично-реагираща система на автоматично икономическо управление
(същото като статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на астатично-реагиращо икономическо управление).
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of astaticallyreacting automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична сис19
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting system of astaticallyreacting automatic economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на астатично-реагиращо икономическо управление).
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system
of astatically-reacting dynamic automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране).
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of astatically-reacting
dynamic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране).
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of astatically-reacting economic
regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща система на астатичнореагиращо динамично икономическо регулиране);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting system of astatically-reacting economic
management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of dynamic economic regulation) (ки) във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично реагираща динамична система на динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на динамично автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на динамично автоматично
икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of dynamic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на динамично икономическо регулиране
(същото като астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на динамично автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на динамично икономическо регулиране.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛИЗАЦИЯ (reacting /astatic/ system of economic stabilization) (ки) – във:
астатично-реагираща система на икономическа стабилизация;
статично-реагираща система на икономическа стабилизация.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (reacting system of economic regulation) (*) – система на икономическо регулиране,
чиято регулируема икономическа подсистема е реагираща икономическа система, т.е. реагира на оказваните върху нея нарушаващи въздействия (в т.ч. и
на нарушаващите икономически въздействия) посредством своя оператор за
права икономическа връзка.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагиращата динамична система на автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на собствено-статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на статично икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща система на статично икономическо регулиране);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като астатично-реагиращата
система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система
на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на икономическо регулиране (същото като
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично икономическо регулиране;
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до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща система на астатичнореагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на динамично автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting system of economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща система на автоматично икономическо управление
(същото като статично-реагираща саморегулираща се система на икономическо управление);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление).
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting system of regulatory economic management /control/) (ки)
– във:
астатично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като астатично-реагираща регулаторна система на икономическо
управление);
статично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление).
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СОБСТВЕНО-СТАТИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of properlystatic automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СОБСТВЕНО-СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of properly-static economic regulation)
(ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на собствено-статично икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of static economic regulation) (ки)
– във:
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично автоматично икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of static economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично икономическо регулиране
(същото като астатично-реагираща динамична система на статично икономическо регулиране);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of staticallyreacting automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting system of staticallyreacting automatic economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на статично-реагиращо икономическо управление).
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system
of statically-reacting dynamic automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of statically-reacting
dynamic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of statically-reacting economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (reacting system of statically-reacting economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО СТАТИЧНО
АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of
statically-reacting static automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО СТАТИЧНО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting system of statically-reacting
static economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (reacting
static economic subsystem) (ки) – във:
статично-реагираща статична регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща статична регулируема икономическа подсистема.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (static economic system) (ки) – във:
статично-реагираща статична икономическа система;
статично-реагираща статична регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща статична система на икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reacting static regulatory economic system) (ки) – във:
статично-реагираща статична регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща статична система на икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (reacting static regulative economic subsystem) (ки) – във:
статично-реагираща статична регулираща икономическа подсистема.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (reacting static regulable economic subsystem) (ки) – във:
статично-реагираща статична регулируема икономическа подсистема.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагиращата
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо автоматично статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of astatically-reacting automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (re39
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------acting static system of astatically-reacting dynamic automatic economic regulation)
(ки) – във:
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of
astatically-reacting dynamic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of astaticallyreacting economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of
dynamic automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагиращата
статична система на астатично-реагиращо динамичноавтоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of dynamic economic regulation)
(ки) – във:
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране) (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагиращата
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на динамично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо автоматично статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СОБСТВЕНО-СТАТИЧНО
АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (reacting static
system of properly-statically automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СОБСТВЕНО-СТАТИЧНО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic system of properlystatically economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of static
automatic economic regulation) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of static economic regulation)
(ки) – във:
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static
system of statically-reacting automatic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of statically-reacting dynamic automatic economic regulation)
(ки) – във:
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of
statically-reacting dynamic economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of staticallyreacting economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
СТАТИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of statically-reacting static automatic economic regulation) (ки) –
във:
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩА СТАТИЧНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО
СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static system of
statically-reacting static economic regulation) (ки) – във:
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩА УПРАВЛЯВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА
(reacting /integrally-active/ managing /controlling/ economic subsystem) (ки) – във:
астатично-реагираща управляваща икономическа подсистема;
статично-реагираща управляваща икономическа подсистема.
РЕАГИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
(reacting automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране) ;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото
като астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо
регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране;
регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране);
система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо
регулиране;
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо
регулиране;
статична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиран;е
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;)
статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(reacting automatic economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото
като астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото като саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление
(същото като саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на статично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото като статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране).
РЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
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до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting dynamic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо
регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична сис-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статичнореагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО САМОРЕГУЛИРАНЕ
(racting /integrally-active/ dynamic economic self-regulation) (ки) – във:
астатично-реагиращо динамично икономическо саморегулиране (същото
като астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩО ДИНАМИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (reacting dynamic regulation on economic system) (ки) – във:
астатично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система (същото като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична сис52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото
като астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо
регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране
(същото като динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо
регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране);
система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като
система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
система на реагиращо икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо
регулиране;
статична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статичнореагиращо динамично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статичнореагиращо статично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща система на астатичнореагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩО
ИКОНОМИЧЕСКО
САМОРЕГУЛИРАНЕ
(racting
/integrally-active/ economic self-regulation) (ки) – във:
астатично-реагиращо динамично икономическо саморегулиране (същото
като астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагиращо динамично икономическо саморегулиране (същото
като статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагиращо икономическо саморегулиране (същото като статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
статично-реагиращо статично икономическо саморегулиране (същото
като статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting economic management /control/) (ки) – във:
автоматично-регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление (същото като саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление);
автоматично-регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление (същото като саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление);
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като астатично-реагираща саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление);
астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото
като астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление;
регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление;
саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление;
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото като саморегулираща се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо
управление);
система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление
(същото като саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление);
система на статично-реагиращо икономическо управление;
система на статично-реагиращо регулаторно автоматично икономическо управление (същото като регулаторна система на статично-реагиращо
автоматично икономическо управление);
система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на астатичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща саморегулираща се система на статичнореагиращо икономическо управление;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на астатично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо управление (същото като статично-реагираща саморегулираща
се система на статично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагиращо автоматично икономическо управление (същото като статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране);
статично-реагиращо икономическо управление;
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до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
статично-реагиращо регулаторно икономическо управление.
РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ САМОРЕГУЛИРАНЕ (reacting economic management /control/ through self-regulation) (ки) –
във:
астатично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране;
статично-реагиращо икономическо управление чрез саморегулиране.
РЕАГИРАЩО РЕГУЛАТОРНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (reacting regulatory aytomatic economic management /control/)
(ки) – във:
система на статично-реагиращо регулаторно автоматично икономическо управление (същото като регулаторна система на статично-реагиращо
автоматично икономическо управление).
РЕАГИРАЩО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (reacting regulatory economic management /control/) (ки) – във:
система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо
управление);
система на статично-реагиращо регулаторно автоматично икономическо управление (същото като регулаторна система на статично-реагиращо
автоматично икономическо управление);
система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагиращо регулаторно икономическо управление.
РЕАГИРАЩО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (reacting regulation on economic system) (ки) – във:
астатично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система (същото като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо регулиране на икономическата система (същото
като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагиращо регулиране на икономическата система (същото
като статично-реагиращо икономическо регулиране).
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАГИРАЩО-ДИНАМИЧНО-РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (reacting-dynamically-regulatory economic system) (ки) – във:
астатично-реагиращо-динамично-регулаторна икономическа система
(същото като система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩО СТАТИЧНО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting static automatic economic regulation) (ки) – във:
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
динамична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо
регулиране;
статична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩО СТАТИЧНО АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (reacting static automatic regulation on economic
system) (ки) – във:
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагиращо статично автоматично регулиране на икономическата система (същото като статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (reacting
static economic regulation) – във:
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
динамична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статичнореагиращо статично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО САМОРЕГУЛИРАНЕ
(reacting static economic self-regulation) (ки) – във:
статично-реагиращо статично икономическо саморегулиране (същото
като статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩО СТАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (reacting static regulation on economic system) (ки) – във:
статично-реагиращо статично регулиране на икономическата система
(същото като статично-реагиращо статично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩО-ДИНАМИЧНО-РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (reacting-dynamically-regulatory economic system) (ки) – във:
статично-реагиращо-динамично-регулаторна икономическа система
(същото като система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране.
РЕАГИРАЩО-РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reactingregulatory economic system) (ки) – във:
статично-реагиращо-динамично-регулаторна икономическа система
(същото като система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагиращо-регулаторна икономическа система (същото като
система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
статично-реагиращо-статично-регулаторна икономическа система
(същото като система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране).
РЕАГИРАЩО-СТАТИЧНО-РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reacting-statically-regulatory economic system) (ки) – във:
63

63

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагиращо-статично-регулаторна икономическа система
(същото като система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране).
РЕАГИРУЕМОСТ (reactibility) (кд) – във:
абстрактна ингредиентна икономическа реагируемост;
възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост;
зададена ингредиентна икономическа реагируемост;
инверсна ингредиентна икономическа реагируемост;
икономическа реагируемост;
ингредиентна икономическа реагируемост;
конкретна ингредиентна икономическа реагируемост;
начална ингредиентна икономическа реагируемост;
реагируемост на икономическата система (същото като 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.
РЕАГИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (reactibility of
the economic system) (*) – същото като икономическа реагируемост. Според
вида на независимата реална променлива (времева, невремева или комбинирана от времева и невремева), към която се извършва икономическият процес в
системата, се разграничават реагируемост на времево-функциниращата
икономическа система* (reactibility of the temporally-functioning economic
system), реагируемост на невремево-функциониращата икономическа система* (reactibility of the non-temporally-functioning economic system) и реагируемост на комбинирано-функциниращата икономическа система*
(reactibility of the combinedly-functioning /jointly-functioning/ economic system).
Ако не е посочено друго, под реагируемаст на икономическата система обикновено се подразбира реагируемостта на времево-функциониращата икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАКТИВНОСТ (reactivity /reactiveness/) (кд) – във:
икономическа реактивност;
реактивност на икономическата система (същото като икономическа реактивност).
РЕАКТИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (reactivity of the
economic system) (*) – същото като икономическа реактивност. Според вида
на независимата реална променлива (времева, невремева или комбинирана от
времева и невремева), към която се извършва икономическият процес в системата, се разграничават реактивност на времево-функциониращата икономическа система* (reactivity of the temporally-functioning economic system),
реактивност на невремево-функциониращата икономическа система*
(reactivity of the non-temporally-functioning economic system) и реактивност на
комбинирано-функциониращата икономическа система* (reactivity of the
combinedly-functioning /jointly-functioning/ economic system). Ако не е посочено
друго, под реактивност на икономическата система се подразбира реактивността на времево-функциониращата икономическа система.
РЕАКЦИЯ (reaction) (кд) – във:
импулсна реакция на икономическия филтър (вж. икономическо филтриране);
крива на реакцията на Бертран, Й. (в микр.);
крива на реакцията на Курно, А. (в микр.);
линейна глобална реакция на икономическата система (вж. линейна
икономическа система);
начална реакция на времевата икономическа система (вж. времева
икономическа система);
начална реакция на времевата икономическа система (вж. времева
икономическа система);
повърхнина на реакциите на Курно, А. (в микр.);
приведено семейство от реакции на времевата икономическа система
(вж. динамична икономическа система);
приведено семейство от реакции на времевата икономическа система
(вж. динамична икономическа система);
реакция на динамичната икономическа система;
скорост на реакцията на динамичната икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция на реакцията на Бертран, Й. (в микр.) (вж: крива на реакцията на Й. Бертран (в микр.));
функция на реакцията на Курно, А. (в микр.) (вж: крива на реакцията
на А. Курно (в микр.);
хиперповърхнина на реакциите на Курно, А. (в микр.).
РЕАКЦИЯ НА БЕРТРАН, Й. (Bertrand reaction) (ки) – във:
крива на реакцията на Бертран, Й. (в микр.);
функция на реакцията на Бертран, Й. (в микр.) (вж: крива на реакцията на Й. Бертран (в микр.)).
РЕАКЦИЯ НА ВРЕМЕВАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reaction of
the temporal economic system) (ки) – във:
начална реакция на времевата икономическа система (вж. времева
икономическа система);
приведено семейство от реакции на времевата икономическа система
(вж. динамична икономическа система).
РЕАКЦИЯ НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(reaction of the dynamic economic system) – реакция, с която динамичната икономическа система отговаря на закъснението в своето поведение, причинено
от отклоняващи (смущаващи) външни въздействия върху нея. Икономически
процес на ликвидиране на натрупаното отклонение на действителния от потенциалния изход на динамичната икономическа система. Измерва се със
скоростта на реакцията на динамичната икономическа система, която е обратнопропорционална на времето, за което системата преодолява отклонението от потенциалния си изход. Вж. динамично икономическо звено.
РЕАКЦИЯ НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reaction
of the dynamic economic system) (ки) – във:
реакция на динамичната икономическа система;
скорост на реакцията на динамичната икономическа система.
РЕАКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (reaction of the economic
system) (ки) – във:
линейна глобална реакция на икономическата система (вж. линейна
икономическа система);

66

66

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------начална реакция на времевата икономическа система (вж. времева
икономическа система);
приведено семейство от реакции на времевата икономическа система
(вж. динамична икономическа система);
реакция на динамичната икономическа система;
скорост на реакцията на динамичната икономическа система.
РЕАКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ФИЛТЪР (reaction of the economic
filter) (ки) – във:
импулсна реакция на икономическия филтър (вж. икономическо филтриране).
РЕАКЦИЯ НА КУРНО, А. (Cournot's reaction) (ки) – във:
крива на реакцията на Курно, А. (в микр.);
повърхнина на реакциите на Курно, А. (в микр.);
функция на реакцията на Курно, А. (в микр.) (вж: крива на реакцията
на А. Курно (в микр.);
хиперповърхнина на реакциите на Курно, А. (в микр.).
РЕАЛЕН АКТИВ (real asset) (в микр.) – реален капитал на икономическата
единица (в т.ч. и на фирмата), който осигурява потоци от реални капиталови
услуги (в микр.).
РЕАЛЕН БИЗНЕС (real business) – същото като нефинансов бизнес.
РЕАЛЕН БИЗНЕС (real business) (ки) – във:
реален бизнес (същото като нефинансов бизнес);
реален икономически бизнес (същото като нефинансов бизнес).
РЕАЛЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (real gross domestic product –
RGDP) (в макр.) – брутен вътрешен продукт (в макр.), измерен с помощта на
цените от базовата година. Неговата динамика дава представа за изменението
на физичния обем на произведените блага според вътрешната концепция (в
макр.). Представлява съотношение между номиналния брутен вътрешен продукт (в макр.) и дефлатора на брутния вътрешен продукт (в макр.). Други
негови наименования са брутен вътрешен продукт в постоянни цени (gross
domestic product in constant prices) (в макр.) и брутен вътрешен продукт в
постоянна парична единица (gross domestic product in constant currency) (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (real gross domestic product) (ки)
– във:
еластичност на реалния брутен вътрешен продукт към пределната данъчна ставка (в макр.);
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
поле на макроикономическата политика “номинален пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
поле на макроикономическата политика “средно абсолютно равнище на
цените (в макр.) - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
реален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “средно абсолютно равнище на цените - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
РЕАЛЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (real gross national product –
RGNP) (в макр.) – брутен национален продукт (в макр.), измерен с помощта на
цените от базовата година. Неговата динамика дава представа за изменението
на физичния обем на произведените блага според националната концепция (в
макр.). Представлява съотношение между номиналния брутен национален продукт (в макр.) и дефлатора на брутния национален продукт (в макр.). Други
негови наименования са брутен национален продукт в постоянни цени
(gross national product in constant prices) (в макр.) и брутен национален продукт в постоянна парична единица (gross national product in constant
currency) (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (real gross national product)
(ки) – във:
реален брутен национален продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
реален потенциален брутен национален продукт;
реален равновесен брутен национален продукт (в макр.).
РЕАЛЕН БРУТЕН ПРОДУКТ (real gross product) (ки) – във:
еластичност на реалния брутен вътрешен продукт към пределната данъчна ставка (в макр.);
поле на макроикономическата политика “номинален пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
поле на макроикономическата политика “средно абсолютно равнище на
цените (в макр.) - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
реален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален брутен национален продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
реален потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален потенциален брутен национален продукт;
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален равновесен брутен национален продукт (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “средно абсолютно равнище на цените - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.).
РЕАЛЕН БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ (real budget deficit) (в макр.) – израз,
който неправилно се използва в литературата и в икономическата практика за
означаване на понятието за пълен бюджетен дефицит (в макр.).
РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (real exchange rate) (в межд.) – произведение на
номиналния валутен курс (в межд.) със съотношението между чуждестранното
и местното абсолютно равнище на цените (в макр.) на продуктовия пазар (в
макр.) при пряко валутно котиране (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС (absolute price level) (ки) – във:
крива “абсолютно равнище на цените – реален валутен курс според
продуктовия пазар” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – реален валутен курс според продуктовия пазар при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар при относителен финансов паритет” (в
межд.);
крива “номинален валутен курс – реален валутен курс според продуктовия пазар при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – реален валутен курс според финансовия
пазар при относителен финансов паритет” (в межд.);
права “износ – реален валутен курс според продуктовия пазар” (в межд.);
права “номинален валутен курс – реален валутен курс според продуктовия пазар” (в межд.);
права “номинален валутен курс – реален валутен курс според финансовия
пазар” (в межд.);
права “реален валутен курс според продуктовия пазар – брутен вътрешен продукт” (в межд.);
реален валутен курс (в межд.);
реален валутен курс на чуждестранната парична единица (в межд.);
реален валутен курс по отношение на местната парична единица (в
межд.);
реален валутен курс по отношение на чуждестранната парична единица
(в межд.);
реален валутен курс според продуктовия пазар (в межд.);
реален ефективен валутен курс (в межд.) (същото като реален валутнокурсов индекс (в межд.)).
РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС НА ЧУЖДЕСТРАННАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА (real exchange rate of foreign currency) (в межд.) – реален валутен курс
(в межд.), изчислен при пряко валутно котиране (в межд.).
РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕСТНАТА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА* (real exchange rate to domestic currency) (в межд.) (*) –
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------количество местен реален продукт (в местни парични единици), който може да
се закупи на вътрешния пазар на страната с количество местна валута (в
межд.) (в номинално изражение), придобита от продажбата на единица чуждестранна валута (в номинално изражение) по номинален валутен курс (в
межд.) при пряко валутно котиране (в межд.).
РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННАТА
ПАРИЧНА ЕДИНИЦА* (real exchange rate to foreign currency) (в межд.) (*) –
постъпленията в местни парични единици (в номинално изражение), които ще
се получат от продажбата на такова количество чужда валута (в межд.) (в номинално изражение) по номинален валутен курс при пряко валутно котиране
(в межд.), което е придобито от продажбата на единица чужд реален продукт
на пазара на чуждата страна.
РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС СПОРЕД ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР* (real
exchange rate in product market) (в межд.) (*) – произведение на номиналния валутен курс (в межд.) [при пряко валутно котиране (в межд.)] с отношението
между абсолютните равнища на цените (в макр.) на продуктите в чуждата и
местната страна (при абстрахиране от финансовия пазар).
РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС СПОРЕД ПРОДУКТОВИЯ ПАЗАР (real
exchange rate in product market) (ки) – във:
крива “абсолютно равнище на цените – реален валутен курс според продуктовия пазар при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – реален валутен курс според продуктовия пазар при относителен продуктов паритет” (в межд.);
права “износ – реален валутен курс според продуктовия пазар” (в межд.);
права “реален валутен курс според продуктовия пазар – брутен вътрешен продукт” (в межд.);
права “реален валутен курс според продуктовия пазар – брутен вътрешен продукт” (в межд.);
реален валутен курс според продуктовия пазар (в межд.).
РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР* (real exchange rate in financial market) (в межд.) (*) – произведение на номиналния валутен курс (в межд.) [при пряко валутно котиране (в межд.)] с отношението
между абсолютните равнища на цените на ценните книги (в межд.) в чуждата
и местната страна (при абстрахиране от продуктовия пазар).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР (real exchange rate in financial market) (ки) – във:
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар” (в межд.);
реален валутен курс според финансовия пазар (в межд.);
права “номинален валутен курс – реален валутен курс според финансовия
пазар” (в межд.).
РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС СПОРЕД ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР ПРИ ОТНОСИТЕЛЕН ФИНАНСОВ ПАРИТЕТ (real exchange rate in financial market
curve in relative financial parity) (ки) – във:
крива “номинален валутен курс – реален валутен курс според финансовия
пазар при относителен финансов паритет” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар при относителен финансов паритет” (в
межд.).
РЕАЛЕН ВАЛУТНОКУРСОВ ИНДЕКС (real exchange rate index) (в межд.),
реален ефективен валутен курс (в межд.), – осреднена оценка на процентно
изразения за определено време растеж на реалния валутен курс (в межд.) на
местната валута (в межд.) по отношение на множество от чуждестранни
валути (в межд.).
РЕАЛЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (real domestic product) (ки) – във:
еластичност на реалния брутен вътрешен продукт към пределната данъчна ставка (в макр.);
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
поле на макроикономическата политика “номинален пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
поле на макроикономическата политика “средно абсолютно равнище на
цените (в макр.) - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
реален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реален потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “средно абсолютно равнище на цените - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
РЕАЛЕН ДЕФИЦИТ (real deficit) (ки) – във:
реален бюджетен дефицит (в макр.).
РЕАЛЕН ЕФЕКТИВЕН ВАЛУТЕН КУРС (real effective exchange rate) (в
межд.) – същото като реален валутнокурсов индекс (в межд.).
РЕАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ БИЗНЕС (real economic business) – същото
като нефинансов бизнес.
РЕАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (nominal economic product) (ки) –
във:
реален кинетичен икономически продукт;
реален потенциален икономически продукт.
РЕАЛЕН ИНДЕКС (real index) (ки) – във:
реален валутнокурсов индекс (в межд.).
РЕАЛЕН КАПИТАЛ (real capital) (в микр.) – капитал (в микр.) на икономическата единица (в т.ч. и на фирмата), който има физическо (осезаемо, натурално) битие и съществува под формата на сгради, машини, съоръжения, запаси и други подобни.
РЕАЛЕН КИНЕТИЧЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (real kinetic
gross domestic product) (в макр.) (*) – изразен в постоянни (базови) цени обем
на кинетичния брутен вътрешен продукт (в макр.); действително произведен
реален брутен вътрешен продукт (в макр.). По подразбиране е равен на реалния равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛЕН КИНЕТИЧЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ* (real kinetic
gross national product) (в макр.) (*) – изразен в постоянни (базови) цени обем на
кинетичния брутен национален продукт (в макр.); действително произведен
реален брутен национален продукт (в макр.). По подразбиране е равен на реалния равновесен брутен национален продукт (в макр.).
РЕАЛЕН КИНЕТИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (real kinetic economic product) (*) – изразен в постоянни (базови) цени обем на кинетичния
икономически продукт; изразен в постоянни (базови) цени обем на икономическия продукт, който е действително произведен в дадена икономическа система.
РЕАЛЕН КУРС (real rate) (ки) – във:
крива “абсолютно равнище на цените – реален валутен курс според
продуктовия пазар” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – реален валутен курс според продуктовия пазар при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар” (в межд.);
крива “абсолютно равнище на цените на ценните книги – реален валутен
курс според финансовия пазар при относителен финансов паритет” (в
межд.);
крива “номинален валутен курс – реален валутен курс според продуктовия пазар при относителен продуктов паритет” (в межд.);
крива “номинален валутен курс – реален валутен курс според финансовия
пазар при относителен финансов паритет” (в межд.);
права “износ – реален валутен курс според продуктовия пазар” (в межд.);
права “номинален валутен курс – реален валутен курс според продуктовия пазар” (в межд.);
права “номинален валутен курс – реален валутен курс според финансовия
пазар” (в межд.);
права “реален валутен курс според продуктовия пазар – брутен вътрешен продукт” (в межд.);
реален валутен курс (в межд.);
реален валутен курс на чуждестранната парична единица (в межд.);
реален валутен курс по отношение на местната парична единица (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реален валутен курс по отношение на чуждестранната парична единица
(в межд.);
реален валутен курс според продуктовия пазар (в межд.);
реален ефективен валутен курс (в межд.) (същото като реален валутнокурсов индекс (в межд.)).
РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (real interest rate) (в макр.) – разлика между
лихвения процент (в макр.) [последният подразбиран като номинален лихвен
процент (в макр.)] и темпа на инфлацията (в макр.); реално значение на лихвения процент. Обикновено се възприема като идентичен на реалния пазарен
лихвен процент (в макр.). Реалният лихвен процент може да бъде както положителна величина (когато номиналният лихвен процент е по-голям от темпа на
инфлацията), така и отрицателна величина (когато номиналният лихвен процент е по-малък от темпа на инфлацията).
РЕАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (real interest rate) (ки) – във:
крива на агрегатното търсене на пари по реален лихвен процент (в
макр.);
крива на инвестиционното търсене по реален лихвен процент (в макр.);
крива на независимото инвестиционно търсене по реален лихвен процент
(в макр.);
права на постоянния реален лихвен процент при относителен комплексен
паритет (в межд.);
равновесен реален пазарен лихвен процент (в макр.);
реален лихвен процент (в макр.);
реален пазарен 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.).
РЕАЛЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (real national product) (ки) – във:
реален брутен национален продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
реален потенциален брутен национален продукт;
реален равновесен брутен национален продукт (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛЕН ПАЗАРЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (real market interest rate) (в макр.)
– икономическо понятие, обикновено възприемано като идентично с понятието за реален лихвен процент (в макр.); редуциран с темпа на инфлацията (в
макр.) пазарен лихвен процент (в макр.), реално значение на пазарния лихвен
процент.
РЕАЛЕН ПАЗАРЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (real market interest rate) (ки) –
във:
равновесен реален пазарен лихвен процент (в макр.).
РЕАЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (real potential gross domestic product) (в макр.) – потенциален брутен вътрешен продукт
(в макр.), който е изразен в постоянни (базови) цени; изразен в постоянни (базови) цени максимален обем на брутния вътрешен продукт (в макр.), който
може да се произведе с помощта на пълното, ефективно и нормално използуване на наличните производствени ресурси в рамките на макроикономическата система.
РЕАЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (real
potential gross national product) (в макр.) – потенциален брутен национален
продукт (в макр.), който е изразен в постоянни (базови) цени; изразен в постоянни (базови) цени максимален обем на брутния национален продукт (в
макр.), който може да се произведе с помощта на пълното, ефективно и нормално използуване на наличните производствени ресурси в рамките на макроикономическата система.
РЕАЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (nominal
potential economic product) – изразен в постоянни (базови) цени максимален
обем на икономическия продукт, който може да се произведе с помощта на
пълното, ефективно и нормално използуване на наличните производствени ресурси в рамките на определена икономическа система.
РЕАЛЕН ПРОДУКТ (real product) (ки) – във:
еластичност на реалния брутен вътрешен продукт към пределната данъчна ставка (в макр.);
крива на постоянната равновесна маса на местните ценни книги при
постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------крива на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги
при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
поле на макроикономическата политика “номинален пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
поле на макроикономическата политика “средно абсолютно равнище на
цените (в макр.) - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
реален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален брутен национален продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален кинетичен брутен национален продукт (в макр.);
реален потенциален брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален потенциален брутен национален продукт;
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.);
реален равновесен брутен национален продукт (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “номинален
пазарен лихвен процент - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
траектория на макроикономическото пазарно равновесие “средно абсолютно равнище на цените - реален брутен вътрешен продукт” (в макр.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на местните ценни
книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.);
функция на кривата на постоянната равновесна маса на чуждестранните ценни книги при постоянен реален брутен вътрешен продукт (в межд.).
РЕАЛЕН РАВНОВЕСЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (real equiaxial
gross domestic product) (в макр.) – равновесен брутен вътрешен продукт (в
макр.), изразен в постоянни (базови) цени; изразен в постоянни (базови) цени
обем на брутния вътрешен продукт (в макр.), при който има равенство между
търсенето на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.) и предлагането
на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.). Вж. макроикономическо
продуктовопазарно равновесие.
РЕАЛЕН РАВНОВЕСЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (real equiaxial
gross domestic product) (ки) – във:
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реален равновесен брутен вътрешен продукт (в макр.).
РЕАЛЕН РАВНОВЕСЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (real equiaxial gross national product) (в макр.) – равновесен брутен национален продукт
(в макр.), изразен в постоянни (базови) цени; изразен в постоянни (базови) цени обем на брутния национален продукт (в макр.), при който има равенство
между търсенето на съвкупния брутен национален продукт (в макр.) и предлагането на съвкупния брутен национален продукт (в макр.). Вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие.
РЕАЛЕН РАВНОВЕСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (real equiaxial
economic product) (в макр.) – равновесен икономически продукт, изразен в постоянни (базови) цени; изразен в постоянни (базови) цени обем на икономическия продукт, при който има равенство между неговото продуктово търсене и
неговото продуктово предлагане. Вж. макроикономическо продуктовопазарно
равновесие.
РЕАЛЕН СЛУЧАЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (real stochastic
economic process) – такъв случаен икономически процес X(t), при който на всяко t ∈ T е поставена в съответствие реална случайна икономическа величина
x(t), която от своя страна е значение на реална икономическа функция на времето t.
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МЕТАБИФУРКАЦИЯ* (realization of the economic metabifurcation) (ки) – във:
апокалиптична реализация на икономическата метабифуркация (същото
като апокалиптична катастрофа на икономическата система);
апокатастична реализация на икономическата метабифуркация (същото
като апокатастична катастрофа на икономическата система).
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ (fulfilled genuineness) (ки) – във:
реализирана автентичност на икономическия ингредиент (вж. икономически тендентит; икономически реализитит);
реализирана автентичност на икономическия предмет (вж. икономическа осъщественост; икономическа тенденция);
реализирана автентичност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически тендентит; икореномически реализитит);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реализирана автентичност на икореномическия предмет (вж. икореномическа осъщественост; икореномическа тенденция);
реализирана автентичност на икотехномическия ингредиент (вж.
икотехномически реализитит; икотехномически тендентит);
реализирана автентичност на икотехномическия предмет (вж. икотехномическа осъщественост; икотехномическа тенденция).
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilled genuineness of the economic ingredient) – вж. икономически
тендентит.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilled genuineness of the economic ingredient) – вж. икономически
реализитит.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilled genuineness of the economic thing) – вж. икономическа тенденция.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilled genuineness of the economic thing) – вж. икономическа осъщественост.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilled genuineness of the ecorenomic ingredient) – вж. икореномически тендентит.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilled genuineness of the ecorenomic ingredient) – вж. икореномически реализитит.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilled genuineness of the ecorenomic thing) – вж. икореномическа тенденция.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilled genuineness of the ecorenomic thing) – вж. икореномическа осъщественост.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilled genuineness of the ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномически тендентит.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilled genuineness of the ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномически реализитит.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (fulfilled genuineness of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа тенденция.
РЕАЛИЗИРАНА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (fulfilled genuineness of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа осъщественост.
РЕАЛИЗИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА АВТЕНТИЧНОСТ (fulfiled economic
genuineness) (ки) – във:
външна реализирана икономическа автентичност (вж. икономическа
осъщественост; икономическа тенденция; икономически реализитит; икономически тендентит);
вътрешна реализирана икономическа автентичност (вж. икономическа
осъщественост; икономическа тенденция; икономически реализитит; икономически тендентит).
РЕАЛИЗИРАНА ИКОНОМИКА* (realized economy) (*) – икономика, чиито
икономически ингредиенти (като природно икономическо богатство, специфично икономическо богатство, натурално икономическо богатство, ценностно икономическо богатство) са непосредствено пригодни за удовлетворяване на икономическите потребности на хората и обществото; същото като
несъизмеримо-изразена икономика.
РЕАЛИЗИРАНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА АВТЕНТИЧНОСТ (fulfiled
ecorenomic genuineness) (ки) – във:
външна реализирана икореномическа автентичност (вж. икореномическа осъщественост; икореномическа тенденция; икореномически реализитит; икореномически тендентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешна реализирана икореномическа автентичност (вж. икореномическа осъщественост; икореномическа тенденция; икореномически реализитит; икореномически тендентит).
РЕАЛИЗИРАНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА АВТЕНТИЧНОСТ (fulfiled
ecotechnomic genuineness) (ки) – във:
външна реализирана икотехномическа автентичност (вж. икотехномическа осъщественост; икотехномическа тенденция; икотехномически реализитит; икотехномически тендентит);
вътрешна реализирана икотехномическа автентичност (вж. икотехномическа осъщественост; икотехномическа тенденция; икотехномически
реализитит; икотехномически тендентит).
РЕАЛИЗИРАНЕ (realization) (кд) – във:
начин на ексоикокореномическо реализиране (вж. икокореномическа
ексосуперстанта);
начин на ексоикономическо реализиране (вж. икономическа ексосуперстанта);
начин на ексоикореномическо реализиране (вж. икореномическа ексосуперстанта);
начин на ексоикотехномическо реализиране (вж. икотехномическа ексосуперстанта);
начин на ексоикоуниреномическо реализиране (вж. икоуниреномическа
ексосуперстанта);
начин на икокореномическо реализиране (вж. икокореномическа суперстанта);
начин на икономическо реализиране (вж. икономическа суперстанта);
начин на икореномическо реализиране (вж. икореномическа суперстанта);
начин на икотехномическо реализиране (вж. икотехномическа суперстанта);
начин на икоуниреномическо реализиране (вж. икоуниреномическа суперстанта).
РЕАЛИЗИРАНОСТ (fulfilness) (кд) – във:
външна икономическа реализираност (вж. икономическа действителност; икономическа случайност; икономически стохастит; икономически
субстантит);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------външна икореномическа реализираност (вж. икореномическа действителност; икореномическа случайност; икореномически стохастит; икореномически субстантит);
външна икотехномическа реализираност (вж. икотехномическа действителност; икотехномическа случайност; икотехномически стохастит;
икотехномически субстантит);
вътрешна икономическа реализираност (вж. икономическа действителност; икономическа случайност; икономически стохастит; икономически
субстантит);
вътрешна икореномическа реализираност (вж. икореномическа действителност; икореномическа случайност; икореномически стохастит; икореномически субстантит);
вътрешна икотехномическа реализираност (вж. икотехномическа
действителност; икотехномическа случайност; икотехномически стохастит; икотехномически субстантит).
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilness
of the economic ingredient) – вж. икономически субстантит.
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilness
of the economic ingredient) – вж. икономически стохастит.
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilness of the
economic thing) – вж. икономическа действителност.
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilness of the
economic thing) – вж. икономическа случайност.
РЕАЛИЗИРАНОСТ
НА
ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ИНГРЕДИЕНТ*
(fulfilness of the ecorenomic ingredient) – вж. икореномически субстантит.
РЕАЛИЗИРАНОСТ
НА
ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ИНГРЕДИЕНТ*
(fulfilness of the ecorenomic ingredient) – вж. икореномически стохастит.
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilness of
the ecorenomic thing) – вж. икореномическа действителност.
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilness of
the ecorenomic thing) – вж. икореномическа случайност.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilness of the ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномически субстантит.
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (fulfilness of the ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномически стохастит.
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilness
of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа действителност.
РЕАЛИЗИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (fulfilness
of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа случайност.
РЕАЛИЗИТАНТ (implementatant) (кд) – във:
икономически реализитант;
икореномически реализитант;
икотехномически реализитант.
РЕАЛИЗИТАТ (implementatat) (кд) – във:
икономически реализитат;
икореномически реализитат;
икотехномически реализитат.
РЕАЛИЗИТИТ (implementatite) (кд) – във:
икономически реализитит;
икореномически реализитит;
икотехномически реализитит.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ (realizable genuineness) (ки) – във:
реализуема автентичност на икономическия ингредиент (вж. икономически регулатит; икономически феазитит);
реализуема автентичност на икономическия предмет (вж. икономическа закономерност; икономическа осъществимост);
реализуема автентичност на икореномическия ингредиент (вж. икореномически регулатит; икореномически феазитит);
реализуема автентичност на икореномическия предмет (вж. икореномическа закономерност; икореномическа осъществимост);
реализуема автентичност на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически регулатит; икотехномически феазитит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реализуема автентичност на икотехномическия предмет (вж. икотехномическа закономерност; икотехномическа осъществимост).
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizable genuineness of the economic ingredient) – вж. икономически регулатит.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizable genuineness of the economic ingredient) – вж. икономически
феазитит.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ*
(realizable genuineness of the economic thing) – вж. икономическа закономерност.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ*
(realizable genuineness of the economic thing) – вж. икономическа осъществимост.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizable genuineness of the ecorenomic ingredient) – вж. икореномически регулатит.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizable genuineness of the ecorenomic ingredient) – вж. икореномически феазитит.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizable genuineness of the ecorenomic thing) – вж. икореномическа закономерност.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizable genuineness of the ecorenomic thing) – вж. икореномическа
осъществимост.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizable genuineness of the ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномически регулатит.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizable genuineness of the ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномически феазитит.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizable genuineness of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа
закономерност.
РЕАЛИЗУЕМА АВТЕНТИЧНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizable genuineness of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа
осъществимост.
РЕАЛИЗУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА АВТЕНТИЧНОСТ (realizable economic
genuineness) (ки) – във:
външна реализуема икономическа автентичност (вж. икономическа закономерност; икономическа осъществимост; икономически регулатит; икономически феазитит);
вътрешна реализуема икономическа автентичност (вж. икономическа
закономерност; икономическа осъществимост; икономически регулатит;
икономически феазитит).
РЕАЛИЗУЕМА ИКОРЕНОМИЧЕСКА АВТЕНТИЧНОСТ (realizable
ecorenomic genuineness) (ки) – във:
външна реализуема икореномическа автентичност (вж. икореномическа закономерност; икореномическа осъществимост; икореномически регулатит; икореномически феазитит);
вътрешна реализуема икореномическа автентичност (вж. икореномическа закономерност; икореномическа осъществимост; икореномически регулатит; икореномически феазитит).
РЕАЛИЗУЕМА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА АВТЕНТИЧНОСТ (realizable
ecotechnomic genuineness) (ки) – във:
външна реализуема икотехномическа автентичност (вж. икотехномическа закономерност; икотехномическа осъществимост; икотехномически
регулатит; икотехномически феазитит);
вътрешна реализуема икотехномическа автентичност (вж. икотехномическа закономерност; икотехномическа осъществимост; икотехномически
регулатит; икотехномически феазитит).
85

85

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИЗУЕМОСТ (realizability) (кд) – във:
абстрактна икономическа реализуемост;
външна икономическа реализуемост (вж. икономическа възможност;
икономическа действителност; икономически посибитит; икономически субстантит);
външна икореномическа реализуемост (вж. икореномическа възможност; икореномическа действителност; икореномически посибитит; икореномически субстантит);
външна икотехномическа реализуемост (вж. икотехномическа възможност; икотехномическа действителност; икотехномически посибитит;
икотехномически субстантит);
вътрешна икономическа реализуемост (вж. икономическа възможност;
икономическа действителност; икономически посибитит; икономически субстантит);
вътрешна икореномическа реализуемост (вж. икореномическа възможност; икореномическа действителност; икореномически посибитит; икореномически субстантит);
вътрешна икотехномическа реализуемост (вж. икотехномическа
възможност;
икотехномическа
действителност;
икотехномически
посибитит; икотехномически субстантит);
реализуемост на икономическата система (вж. дискретна система на
икономическо управление);
реализуемост на икономическия ингредиент (вж. икономически посибитит);
реализуемост на икономическия предмет (вж. икономическа възможност);
реализуемост на икореномическия ингредиент (вж. икореномически посибитит);
реализуемост на икореномическия предмет (вж. икореномическа възможност);
реализуемост на икотехномическия ингредиент (вж. икотехномически
посибитит);
реализуемост на икотехномическия предмет (вж. икотехномическа възможност).
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (realizability of
the economic system) – вж. дискретна система на икономическо управление.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizability
of the economic ingredient) – вж. икономически субстантит.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizability
of the economic ingredient) – вж. икономически посибитит.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizability of
the economic thing) – вж. икономическа действителност.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizability of
the economic thing) – вж. икономическа възможност.
РЕАЛИЗУЕМОСТ
НА
ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ИНГРЕДИЕНТ*
(realizability of the ecorenomic ingredient) – вж. икореномически субстантит.
РЕАЛИЗУЕМОСТ
НА
ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ИНГРЕДИЕНТ*
(realizability of the ecorenomic ingredient) – вж. икореномически посибитит.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizability of
the ecorenomic thing) – вж. икореномическа действителност.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizability of
the ecorenomic thing) – вж. икореномическа възможност.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizability of the ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномически субстантит.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ИНГРЕДИЕНТ* (realizability of the ecotechnomic ingredient) – вж. икотехномически посибитит.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizability
of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа действителност.
РЕАЛИЗУЕМОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (realizability
of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа възможност.
РЕАЛИТАНТ (realitant) (кд) – във:
икокореномически реалитант;
икономически реалитант;
икореномически реалитант;
икотехномически реалитант;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически реалитант;
типичен икокореномически реалитант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически реалитант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалитант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалитант (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалитант (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТАТ (realitate) (кд) – във:
икокореномически реалитат;
икономически реалитат;
икореномически реалитат;
икотехномически реалитат;
икоуниреномически реалитат;
типичен икокореномически реалитат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически реалитат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалитат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалитат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалитат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТАТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (realitatic ecocorenomic thing) – вж. икокореномически предмет.
РЕАЛИТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (realitatic economic thing) –
вж. икономически предмет.
РЕАЛИТАТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (realitatic ecorenomic
thing) – вж. икореномически предмет.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИТАТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (realitatic ecotechnomic thing) – вж. икотехномически предмет.
РЕАЛИТАТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (realitatic ecounirenomic thing) – вж. икоуниреномически предмет.
РЕАЛИТАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (realitatic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕАЛИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(realitatic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически реалитат.
РЕАЛИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (realitatic two-stage economic monad) – същото като икономически реалитат.
РЕАЛИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (realitatic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически реалитат.
РЕАЛИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА* (realitatic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически реалитат.
РЕАЛИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(realitatic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически
реалитат.
РЕАЛИТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitatic ecocorenomic monad) (ки) – във:
реалитатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически реалитат).
РЕАЛИТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (realitatic economic
assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕАЛИТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitatic economic monad)
(ки) – във:
реалитатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически реалитат).
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitatic ecorenomic monad) (ки) – във:
реалитатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически реалитат).
РЕАЛИТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitatic ecotechnomic
monad) (ки) – във:
реалитатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически реалитат).
РЕАЛИТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitatic ecounirenomic monad) (ки) – във:
реалитатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически реалитат).
РЕАЛИТИТ (realitite) (кд) – във:
икокореномически реалитит;
икономически реалитит;
икореномически реалитит;
икотехномически реалитит;
икоуниреномически реалитит;
типичен икокореномически реалитит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически реалитит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалитит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалитит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалитит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТИТАНТ (realititant) (кд) – във:
икокореномически реалититант;
икономически реалититант;
икореномически реалититант;
икотехномически реалититант;
икоуниреномически реалититант;
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически реалититант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически реалититант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалититант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалититант (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалититант (вж. релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТИТАТ (realititate) (кд) – във:
икокореномически реалититат;
икономически реалититат;
икореномически реалититат;
икотехномически реалититат;
икоуниреномически реалититат;
типичен икокореномически реалититат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически реалититат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалититат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалититат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалититат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТИТАТАТ (realititatate) (кд) – във:
икокореномически реалититатат;
икономически реалититатат;
икореномически реалититатат;
икотехномически реалититатат;
икоуниреномически реалититатат;
типичен икокореномически реалититатат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икономически реалититатат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалититатат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалититатат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалититатат (вж. релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТИТАТИТ (realititatite) (кд) – във:
икокореномически реалититатит;
икономически реалититатит;
икореномически реалититатит;
икотехномически реалититатит;
икоуниреномически реалититатит;
типичен икокореномически реалититатит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически реалититатит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалититатит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалититатит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалититатит (вж. релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТИТАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(realititatic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
РЕАЛИТИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(realititatic two-stage ecocorenomic duad) – същото като икокореномически реалититат.
РЕАЛИТИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА* (realititatic two-stage economic duad) – същото като икономически реалититат.

92

92

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИТИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (realititatic two-stage ecorenomic duad) – същото като икореномически реалититат.
РЕАЛИТИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(realititatic two-stage ecotechnomic duad) – същото като икотехномически реалититат.
РЕАЛИТИТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(realititatic two-stage ecounirenomic duad) – същото като икоуниреномически реалититат.
РЕАЛИТИТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (realititatic ecocorenomic duad) (ки) – във:
реалититатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически реалититат).
РЕАЛИТИТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (realititatic economic assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕАЛИТИТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА (realititatic economic duad)
(ки) – във:
реалититатна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически реалититат).
РЕАЛИТИТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (realititatic ecorenomic
duad) (ки) – във:
реалититатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически реалититат).
РЕАЛИТИТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА (realititatic ecotechnomic duad) (ки) – във:
реалититатна двустепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически реалититат).
РЕАЛИТИТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (realititatic ecounirenomic duad) (ки) – във:
реалититатна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като икоуниреномически реалититат).
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИТИТИНТ (realititint) (кд) – във:
икокореномически реалититинт;
икономически реалититинт;
икореномически реалититинт;
икотехномически реалититинт;
икоуниреномически реалититинт;
типичен икокореномически реалититинт (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически реалититинт (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалититинт (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалититинт (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалититинт (вж. релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТИТИТ (realititit) (кд) – във:
икокореномически реалититит;
икономически реалититит;
икореномически реалититит;
икотехномически реалититит;
икоуниреномически реалититит;
типичен икокореномически реалититит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически реалититит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически реалититит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически реалититит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически реалититит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (realitititive two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически реалититит.
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (realitititive two-stage economic monad) – същото като икономически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(realitititive two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(realitititive two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (realitititive two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (realitititive two-stage typical ecocorenomic monad) – същото като икокореномически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (realitititive two-stage typical economic monad) – същото като икономически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (realitititive two-stage typical ecorenomic monad) – същото като икореномически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (realitititive two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като
икотехномически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (realitititive two-stage typical ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически реалититит.
РЕАЛИТИТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive ecocorenomic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически реалититит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИТИТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive economic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна икономическа монада (същото като икономически реалититит).
РЕАЛИТИТИТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive ecorenomic
monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически реалититит).
РЕАЛИТИТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive ecotechnomic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически реалититит).
РЕАЛИТИТИТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive
ecounirenomic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като
икоуниреномически реалититит).
РЕАЛИТИТИТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически реалититит).
РЕАЛИТИТИТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive
typical economic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна типична икономическа монада (същото като
икономически реалититит).
РЕАЛИТИТИТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive typical ecorenomic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна типична икореномическа монада (същото като икореномически реалититит).
РЕАЛИТИТИТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна типична икотехномическа монада (същото
като икотехномически реалититит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛИТИТИТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (realitititive typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
реалитититна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като икоуниреномически реалититит).
РЕАЛНА ИКОНОМИКА (real economy) – понятие, с което (ако не е посочено
друго) се подразбира реално-изразената икономика. Вж. пълна същностностратифицирана икономика.
РЕАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АЛГЕБРА* (real economic algebra) – вж. икономическа алгебра.
РЕАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМЯНА* (real economic exchange), нефинансова икономическа размяна, неалокативно икономическо посредничество, неалокативно икономическо следпроизводство, пазарна икономическа дивелокация, субстанциална икономическа размяна, субстанциална
икономическа дивелокация, стокова икономическа размяна, (*) – вид възпроизводствена икономическа конфигурация, която за даден възпроизводствен
цикъл (вж. възпроизводствена икономическа система) е икономическа размяна, съставен от логически последователно свързани фази на икономическото
възпроизводство, при които дейността на участниците (единиците, агентите)
на възпроизводствения процес е свързана с пазарната размяна на реални икономически ингредиенти* (real economic ingredients); употребява се още и като
общо понятие за коя да е възпроизводствена фаза (вж. възпроизводствени икономически фази), при която се извършва посочената дейност. (1) В пазарната
икономика (същото като пазарно икономическо стопанство) тя е реална пазарно-икономическа размяна* (real marketly-economic exchange) (същото като
реална икономическа размяна) (вид възпроизводствена пазарно-икономическа
конфигурация); (2) в нефинансовата пазарна икономика тя е реална нефинансово-пазарно-икономическа размяна* (real non-financially-markedly-economic
exchange); (3) във финансовата пазарна икономика тя е реална финансовопазарно-икономическа размяна* (real financially-markedly-economic exchange)
(вид възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа конфигурация).
Реалната икономическа размяна (фиг. 1) е едновременно (1) обединение
(вж. икономическо обединение) на (а) продуктова икономическа размяна (същото като физическа икономическа размяна) (протичаща в продуктовия пазар,
където продуктът е стока) и (б) трудова икономическа размяна (протичаща в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудовия пазар, където работната сила и трудът са стоки) и (2) обединение на
(а) факторна икономическа размяна (протичаща във факторовите пазари) (тя
включва размяната на производителни продукти, която е част от продуктовата
иконовмическа размяна, и цялата трудова икономическа размяна) и (б) потребителна икономическа размяна на консумативни продукти, която е останалата
част от продуктовата икономическа размяна; (3) сечение (вж. икономическо
сечение) на (а) нефинансов икономически бизнес (същото като реален икономически бизнес и като реално икономическо предипотребление) и (б) икономическа размяна (същото като пазарно икономическо посредничество, като непроизводствен икономически бизнес, като пазарно икономическо следпроизводство,
като пазарно икономическо предипотребление и като пазарен икономически
бизнес); (4) сечение на нефинансов икономически бизнес и икономическо посредничество; (5) сечение на нефинансов икономически бизнес и. икономическо
следпроиводство.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическо
възпроизводство

Трудова
икономич.
размяна

Иконом.
производство

Продуктова иконом.
размяна

Финан.
размяна

Иконом.
разпределение

Иконом.
потреблене

Реална
иконом.
размяна

Икономическа размяна

Фиг. 1. Реална икономическа размяна (включва продуктова икономическа размяна и трудова
икономическа размяна)

РЕАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (real economic system), реалноизразена икономическа система, (*) – икономическа система, икономическите ингредиенти на която са интерпретирани, изразявани и измервани в реални (ценностни или натурални) единици, т.е. която оперира с реални икономически ингредиенти; икономическа система, на която е присъща реална (ценностна или натурална) икономическа метрика и икономическите преобразования в които са реални (ценностни или натурални); системно отражение в човешкото съзнание на обектната реална икономика (на обектната реалноизразена икономика). Системно отражение в човешкото съзнание на обектната
реална икономика (на обектната реално-изразена икономика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (real ecomomic function), действителна икономическа функция, – икономическа функция от типа f : X → Y
при X , Y ⊂ R , където R e множеството на реалните (действителните) икономически числа, т.е. е множеството на реалните икономическите величини (reral
economic quantities /values/), а X и Y са зададени икономически множества. Тя
е действителнозначна икономическа функция при реален аргумент и затова е
неин частен случай, както е и частен случай на числовата икономическа функция. При нея както значенията на аргумента така и значенията на функцията,
са реални икономически числа, т.е. реални икономически величини. В този
смисъл реалната икономическа функция е изображението (икономическото
съответствие, икономическият морфизм, зависимостта) f : X → Y, при което
(при който, при която) при две зададени множества от икономически величини
X и Y на всяка реална икономическа величина x ∈ X е поставена в съответствие икономическа величина y ∈ Y , което се означава с y(x). Вж. и икономическо изображение.
РЕАЛНА МАСА (real quantity) (ки) – във:
крива “абсолютно равнище на цените – номинален валутен курс при постоянна реална парична маса и при относителен продуктов паритет” (в
межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – номинален лихвен процент при
постоянна реална парична маса” (в межд.);
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
неутрална реална парична маса (в межд.)
реална парична маса (в макр.);
реална равновесна парична маса (в макр.).
РЕАЛНА ОБЛАСТ НА СДЕЛКИТЕ НА ДВУСТРАННИЯ МОНОПОЛ
(bilateral monopoly transactions real area) (в микр.) – същото като крива на сделките на двустранния монопол (в микр.).
РЕАЛНА ПАРИЧНА МАСА (real money quantity) (в макр.) – маса на парите
(в макр.) [парична маса (в макр.)] в обръщение (когато изпълняват функцията
си на средство за обръщение), която е определена по постоянни цени. Равна е
на частното между номиналната парична маса (в макр.) и абсолютното равнище на цените (в макр.) [и дефлатора (в макр.)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛНА ПАРИЧНА МАСА (real money quantity) (ки) – във:
крива “абсолютно равнище на цените – номинален валутен курс при постоянна реална парична маса и при относителен продуктов паритет” (в
межд.);
крива “абсолютно равнище на цените – номинален лихвен процент при
постоянна реална парична маса” (в межд.);
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
неутрална реална парична маса (в межд.);
реална парична маса (в макр.);
реална равновесна парична маса (в макр.).
РЕАЛНА ПРОДУКТОВА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ (real product differentiation)
(в микр.) – същото като действителна продуктова диференциация (в микр.).
РЕАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (real wage) (в макр.) (реална ставка на работната заплата) – работна заплата (в макр.) по постоянни (базови) цени;
съвкупност от блага, които могат да се закупят с номиналната работна заплата (в макр.). Тя е съотношение w/p между номиналната ралотна заплата (в
макр.) w и средното абсолютно равнище на цените (в макр.) [респ. дефлатора
p]. При постоянни други условия нарастването на номиналната работна заплата предизвиква нарастване на реалната работна заплата (в макр.), а нарастването на абсолютното равнище на цените (в макр.) предизвиква спадане на реалната работна заплата (в макр.).
РЕАЛНА РАВНОВЕСНА МАСА (real equiaxial quantity) (ки) – във:
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
реална равновесна парична маса (в макр.).
РЕАЛНА РАВНОВЕСНА ПАРИЧНА МАСА (real equiaxial money quantity)
(в макр.) – равновесна парична маса (в макр.), която е определена по постоянни цени. Равна е на частното между номиналната равновесна парична маса (в
макр.) и абсолютното равнище на цените (в макр.) [и дефлатора (в макр.)];
реална парична маса (в макр.), при която има равенство между агрегатното
търсене на пари (в макр.) и агрегатното предлагане на пари (в макр.); реално
количество на парите (в макр.) при макроикономическо паричнопазарно равновесие (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛНА РАВНОВЕСНА ПАРИЧНА МАСА (real equiaxial money) (ки) –
във:
крива на постоянната реална равновесна парична маса при постоянен
реален равновесен брутен вътрешен продукт (в межд.);
реална равновесна парична маса (в макр.).
РЕАЛНА РАЗМЯНА* (real exchange), нефинансова размяна, неалокативно
посредничество, неалокативно следпроизводство, пазарна дивелокация,
субстанциална размяна, субстанциална дивелокация, стокова размяна, (*)
– вид възпроизводствена конфигурация, която за даден възпроизводствен цикъл (вж. възпроизводствена икономическа система) е размяна, съставен от
логически последователно свързани фази на възпроизводството, при които
дейността на участниците (единиците, агентите) на възпроизводствения процес е свързана с пазарната размяна на реални ингредиенти* (real ingredients);
употребява се още и като общо понятие за коя да е възпроизводствена фаза
(вж. възпроизводствени фази), при която се извършва посочената дейност. (1)
В пазарната икономика (същото като пазарно икономическо стопанство) тя е
реална пазарно-икономическа размяна* (real marketly-economic exchange)
(същото като реална икономическа размяна) (вид възпроизводствена пазарноикономическа конфигурация); (2) в нефинансовата пазарна икономика тя е реална нефинансово-пазарно-икономическа размяна* (real non-financiallymarkedly-economic exchange); (3) във финансовата пазарна икономика тя е реална финансово-пазарно-икономическа размяна* (real financially-markedlyeconomic exchange) (вид възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа
конфигурация).
Реалната размяна (фиг. 1) е едновременно (1) обединение (вж. икономическо обединение) на (а) продуктова размяна (същото като физическа размяна)
(протичаща в продуктовия пазар, където продуктът е стока) и (б) трудова размяна (протичаща в трудовия пазар, където работната сила и трудът са стоки) и
(2) обединение на (а) факторна размяна (протичаща във факторовите пазари)
(тя включва размяната на производителни продукти, която е част от продуктовата размяна, и цялата трудова размяна) и (б) потребителна размяна на консумативни продукти, която е останалата част от продуктовата размяна; (3) сечение (вж. икономическо сечение) на (а) нефинансов бизнес (същото като реален
бизнес и като реално предипотребление) и (б) размяна (същото като пазарно
посредничество, като непроизводствен бизнес, като пазарно следпроизводство, като пазарно предипотребление и като пазарен бизнес); (4) сечение на не102
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------финансов бизнес и посредничество; (5) сечение на нефинансов бизнес
и.следпроиводство.
Възпроизводство

Трудова
размяна
Производство

Продуктова размяна

Финан.
размяна

Разпределение

Потреблене

Реална
размяна

Размяна

Фиг. 1. Реална размяна (включва продуктова размяна и трудова размяна)

РЕАЛНА РАЗМЯНА (real exchange) (ки) – във:
реална икономическа размяна;
реална размяна.
РЕАЛНА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(real realizability of the economic system) (ки) – във:
критерий за реална осъществимост на икономическата система.
РЕАЛНА ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА* (real
frequency economic response) – същото като реална честотна характеристика
на икономическата система. Вж. и честотна икономическа характеристика.
РЕАЛНА ЧЕСТОТНА ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА (real
frequency economic response) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщена реална честотна икономическа характеристика (същото като обобщена реална честотна характеристика на преходния икономически
процес; вж. обобщена честотна характеристика на преходния икономически
процес);
реална честотна икономическа характеристика (същото като реална
честотна характеристика на икономическата система; вж. и честотна икономическа характеристика).
РЕАЛНА ЧЕСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (real frequency response of the economic system), реална честотна
икономическа характеристика (буквално – реална честотна икономическа
чувствителност), – реалната (действителната) част P(ω) от честотата икономическа характеристика Φ(iω) на линейна динамична икономическа система
(функционираща като циклична икономическа система). Може да се изрази
чрез амплитудната честота икономическа характеристика и фазовата честота икономическа характеристика с помощта на формулата P(ω) = A(ω) cos
[θ(ω)], където ω е ъгловата честота при функционирането на икономическата
система. Зависимостта между импулсната преходна икономическа функция
(импулсната преходна функция на динамичната икономическа система) W(t)
и нейната реална честотна характеристика P(ω) се изразява чрез формулата
2∞
W (t ) = ∫ P(ω) cos ωt dω , t > 0,
π0

а реакцията на поведението на икономическата система на единично стъпаловидно въздействие, представено от преходната икономическа функция h(t) на
системата – чрез формулата
2 ∞ P (ω)
h(t ) = ∫
sin ω t dω , t > 0.
π0 ω

РЕАЛНИ КАСОВИ ОСТАТЪЦИ (real cash balances) (в макр.) – реалният
размер на паричната маса (в макр.) в обръщение. Тяхната величина е равна на
частното между номиналното количество на парите в обръщение и абсолютното равнище на продуктовите цени [на дефлатора (в макр.)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛНИ КАСОВИ ОСТАТЪЦИ (real cash balances) (ки) – във:
ефект на реалните касови остатъци (в макр.) (същото като ефект на А.
Пигу (в макр.)).
РЕАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (real economic ingredients)
(*) – икономически ингредиенти, които са форми на реалното икономическо
богатство [в опростената същностно-стратифицирана икономика то
включва само ценнонстното икономическо богатство, специфичното икономическо богатство (последното представено като натурално икономическо
богатство) и трудовото икономическо богатство]. Разграничават се входни
реални икономически ингредиенти* (input real economic ingredients), които са
форми на входното реално икономическо богатство* (input real economic
wealth) и изходни реални икономически ингредиенти* (output real economic
ingredients), които са форми на изходното реално икономическо богатство*
(output real economic wealth).
РЕАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ (real social needs /necessities/) (в
маркс.) – вж. народностопански критерий за оптималност в руската икономико-математическа школа (в маркс.).
РЕАЛНО БОГАТСТВО (real wealth) (ки) – във:
ефект на реалното богатство (в макр.).
РЕАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (real value
of the gross domestic product) (в макр.) – обем на брутния вътрешен продукт (в
макр.), измерен (изразен) с помощта на цените от базовата година. Същото като обем на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
РЕАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА БРУТНИЯ НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (real
value of the gross national product) (в макр.) – обем на брутния национален продукт (в макр.), измерен (изразен) с помощта на цените от базовата година.
Същото като обем на реалния брутен национален продукт (в макр.).
РЕАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (real economic wealth), реалноизразено икономическо богатство, (*) – икономическо богатство в реална
(не-номинална) форма на съществуване; икономическо богатство, изразено
(измерено, представено) в реални измерители. Може да бъде както мисловнопредставляемо реално икономическо богатство, така и действително съществуващо реално икономическо богатство. То е реално-опредеметена икономи105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа ценност* (really-objectified economic worth) [в т.ч. реалноопредеметена икономическа полезност* (really-objectified economic utility) и
реално-опредметена икономическа стойност* (really-objectified economic
value), които са реално-опредметените ценностни икономически ингредиенти* (really-objectified worthy economic ingredients)]. Може да се разглежда
още като реално-опосредствувана икономическа ценност* (really-indirect
economic worth) или като реално-опосредствувано ценностно икономическо
богатство* (really-indirect worthy economic wealth) (ако не се вземе под внимание самата икономическа ценност, която е непосредствено-съществуваща).
С реалното икономическо богатство) са съпоставими понятията за реална икономика, реална икономическа система, реално икономическо множество*
(real econimic set) и реално икономическо пространство* (real econimic
space). В опростената същностно-стратифицирана икономика реалното
икономическо богатство включва само ценнонстното икономическо богатство, специфичното икономическо богатство (последното представено като натурално икономическо богатство) и трудовото икономическо богатство.
РЕАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ* (concrete /real/ economic
definition) – определение на икономическото понятие (вж. икономическо определение), което изобразява отличителните и съществени икономически признаци на икономическия предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически
процес, икономически обект, икономическа система) (вж. съществен икономически признак) с цел той да бъде разграничен от други икономически предмети.
РЕАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛЕ* (real economic field) – съставен от реални (действителни) икономически числа комутативно-асоциативен икономически пръстен с единица, множеството на ненулевите икономически елементи
на който не е празно и образува група по отношение на умножението. Представлява още множество от прости, съставени от реални икономически числа,
ненулеви комутативно-асоциативни икономически пръстени с единица. Частен
случай е на икономическо поле изобщо. В случай че елементите на реалното
икономическо поле са функции на елементите на някакво икономическо множество, тогава реалното икономическо поле може да се интерпретира като
обобщение на понятието за реална икономическа функция.
РЕАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (real economic space) (ки)
– във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реално линейно икономическо пространство.
РЕАЛНО ЛИНЕЙНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (real linear
economic space) – линейно /векторно/ икономическо пространство, което има
реални скаларни коефициенти (вж. икономически скалар).
РЕАЛНО ПАРИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ (real money supply) (в макр.) – агрегатно предлагане на пари (в макр.), изразено в постоянни цени; частно между
номиналното парично предлагане (в межд.) и средното абсолютно равнище на
цените (в макр.).
РЕАЛНО ПАРИЧНО ТЪРСЕНЕ (real money demand) (в макр.) – агрегатно
търсене на пари (в макр.), изразено в постоянни цени; частно между номиналното парично търсене в страната [определено от кейнсианската функция на
предпочитанието към ликвидност (в макр.)] и средното абсолютно равнище
на цените (в макр.).
РЕАЛНО СПЕКУЛАТИВНО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ (real speculative demand
for money) (в макр.) – частно между номиналното спекулативно търсене на
пари (в макр.) (предявявано от икономическите агенти във формата на високоликвидни парични средства с цел извършване на финансови операции и други
сделки) и средното абсолютно равнище на цените (в макр.).
РЕАЛНО ТРАНСАКЦИОННО ТЪРСЕНЕ НА ПАРИ (real transaction demand for money) (в макр.) – частно между номиналното трансакционно търсене на пари (в макр.) в страната [необходими за покупко-продажбата на реалния
брутен вътрешен продукт (в макр.)] и средното абсолютно равнище на цените (в макр.).
РЕАЛНО-ИЗРАЗЕНА ИКОНОМИКА (really-expressed economy), неинфлационна икономика, (*) – икономика, съставена от трудово-изразената икономика, специфично-изразената икономика, начално-изразената икономика и
ценностно-изразената икономика, които са нейни частни случаи; икономика,
икономическите ингредиенти на която са измерени (изразени) чрез реални измерители, на която е присъща реална (ценностна или натурална) икономическа
метрика и чиито елементи образуват реално икономическо множество* (real
economic set) и изграждат реално икономическо пространство* (real
economic space). [В обхвата на опростената същностно-стратифицирана
икономика реално-изразената икономика се състои само от трудово-изразената
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономика, специфично-изразената икономика и ценностно-изразената икономика.] Представлява обединение на еквивалентно-изразената икономика,
натурално-изразената икономика и първично-изразената икономика. На нея
противостои номинално-изразената икономика (инфлационно-изразената икономика). Ако не е посочено друго, под реална икономика се подразбира реално-изразената икономика. (Обичайно е неоснователното отъждествяване на
реалната икономика само с натуралната икономика.) Вж. пълна същностностратифицирана икономика.
РЕАЛНО-ИЗРАЗЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (really-expressed
economic system) –същото като реална икономическа система.
РЕАЛНО-ИЗРАЗЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (really-expressed
economic wealth) – същото като реално икономическо богатство.
РЕАЛНОЛИХВЕН ПАРИТЕТ НА ПОКУПАТЕЛНИТЕ СИЛИ (realinterest-rate purchasing-power parity) (ки) – във:
относителен реалнолихвен паритет на покупателните сили (в межд.)
(същото като относителен комплексен паритет на покупателните сили (в
межд.)).
РЕАЛНО-ОПРЕДМЕТЕНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (really-objectified worthy economic ingredients) – вж. реално икономическо богатство.
РЕАЛНОСТ (reality) (кд) – във:
външна ексоикокореномическа реалност (вж. икокореномическа ексодаденост);
външна ексоикономическа реалност (вж. икономическа ексодаденост);
външна ексоикореномическа реалност (вж. икореномическа ексодаденост);
външна ексоикотехномическа реалност (вж. икотехномическа ексодаденост);
външна ексоикоуниреномическа реалност (вж. икоуниреномическа ексодаденост);
външна икокореномическа реалност (вж. икокореномическа даденост);
външна икономическа реалност (вж. икономическа даденост);
външна икореномическа реалност (вж. икореномическа даденост);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външна икотехномическа реалност (вж. икотехномическа даденост);
външна икоуниреномическа реалност (вж. икоуниреномическа даденост);
вътрешна ексоикокореномическа реалност (вж. икокореномическо ексоестество);
вътрешна ексоикономическа реалност (вж. икономическо ексоестество);
вътрешна ексоикореномическа реалност (вж. икореномическо ексоестество);
вътрешна ексоикотехномическа реалност (вж. икотехномическо ексоестество);
вътрешна ексоикоуниреномическа реалност (вж. икоуниреномическо
ексоестество);
вътрешна икокореномическа реалност (вж. икокореномическо естество);
вътрешна икономическа реалност (вж. икономическо естество);
вътрешна икореномическа реалност (вж. икореномическо естество);
вътрешна икотехномическа реалност (вж. икотехномическо естество);
вътрешна икоуниреномическа реалност (вж. икоуниреномическо естество);
икономическа реалност;
реалност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическо
ексоестество и икокореномическа ексодаденост);
реалност на икокореномическия предмет (вж. икокореномическо естество и икокореномическа даденост);
реалност на икономическия ексопредмет (вж. икономическо ексоестество и икономическа ексодаденост);
реалност на икономическия предмет (вж. икономическо естество и
икономическа даденост);
реалност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическо ексоестество и икореномическа ексодаденост);
реалност на икореномическия предмет (вж. икореномическо естество и
икореномическа даденост);
реалност на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномическо ексоестество и икотехномическа ексодаденост);
реалност на икотехномическия предмет (вж. икотехномическо естество и икотехномическа даденост);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реалност на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномическо
ексоестество и икоуниреномическа ексодаденост);
реалност на икоуниреномическия предмет (вж. икоуниреномическо естество и икоуниреномическа даденост).
РЕАЛНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (reality of
the ecocorenomic exothing) – вж. икокореномическо ексоестество и икокореномическа ексодаденост.
РЕАЛНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (reality of the
ecocorenomic thing) – вж. икокореномическо естество и икокореномическа даденост.
РЕАЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (reality of the
economic exothing) – вж. икономическо ексоестество и икономическа ексодаденост.
РЕАЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (reality of the economic
thing) – вж. икономическо естество и икономическа даденост.
РЕАЛНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (reality of the
ecorenomic exothing) – вж. икореномическо ексоестество и икореномическа
ексодаденост.
РЕАЛНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (reality of the
ecorenomic thing) – вж. икореномическо естество и икореномическа даденост.
РЕАЛНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (reality of the
ecotechnomic exothing) – вж. икотехномическо ексоестество и икотехномическа ексодаденост.
РЕАЛНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (reality of the
ecotechnomic thing) – вж. икотехномическо естество и икотехномическа даденост.
РЕАЛНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (reality
of the ecounirenomic exothing) – вж. икоуниреномическо ексоестество и икоуниреномическа ексодаденост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕАЛНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (reality of the
ecounirenomic thing) – вж. икоуниреномическо естество и икоуниреномическа
даденост.
РЕБРО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (economic graph links /edges/) – вж.
икономически граф.
РЕБРО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (economic graph links /edges/) (ки) –
във:
достижимост на реброто на икономическия граф (вж. свързаност на
икономическия граф);
неориентирано ребро на икономическия граф (същото като звено на
икономическия граф; вж. икономически граф);
ориентирано ребро на икономическия граф (същото като дъга на икономическия граф; вж. икономически граф);
ребро на икономическия граф (вж. икономически граф).
РЕВАЛВАЦИЯ (revaluation) (в межд.) – същото като ревалоризация (в межд.).
РЕВАЛОРИЗАЦИЯ (revaluation) (в макр.) (в межд.), ревалвация (в межд.), –
обявено [при режим на фиксирания валутен курс (в межд.)] или възприето
[при режим на плаващия валутен курс (в межд.)] от централната банка (в
макр.) (по законодателен път) управлявано (целенасочено или още контролирано) поскъпване на местната валута (в межд.) [респ. обезценяване на чуждестранната валута (в межд.)], т.е. повишаване на валутния курс (в межд.)
на местната валута (в межд.) [респ. понижаване на курса на чуждестранната валута (в межд.)]; увеличаване на мащаба на цените (в макр.) (поскъпване
на паричната единица) чрез парична реформа (в макр.). При режим на фиксиран валутен курс ревалоризацията означава обявяване и гарантиране от централната банка на ново, по-ниско равнище на фиксиран валутен курс (в межд.),
а при режим на плаващ валутен курс – той да бъде оставен да се понижава до
определено, но необявено от централната банка равнище, след което тя интервенира валутния пазар (чрез покупка на чуждестранна валута) [вж. валутна
интервенция (в межд.)].
РЕВАЛОРИЗАЦИЯ (revaluation) (кд) – във:
автоматична ревалоризация (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------контролирана ревалоризация (в межд.) (същото като управлявана ревалоризация (в межд.));
неконтролирана ревалоризация (в межд.) (същото като автоматична ревалоризация (в межд.));
ревалоризация (в макр.) (в межд.);
управлявана ревалоризация (в межд.).
РЕВОЛВИРАЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ (revolving guarantee) (в межд.) – залог,
обезпечаващ лихвите по външния дълг (в межд.). Обезпечението е самовъзобновяващо се и се изтегля само ако длъжникът просрочи уреждането на задълженията по лихвите (в макр.) (като начислената лихва остава в полза на длъжника).
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ (regionalization) (кд) – във:
икономическа регионализация (в межд.).
РЕГИОНАЛНА ДЕКОМПОЗИЦИЯ (regional decomposition) (ки) – във:
систематична регионална декомпозиция (в межд.).
РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ (regional economic
integration) (в межд.) – вид икономическа интеграция (в межд.); форма на обединяване в определен обхват и насоки на икономиките на страни, групирани
по силата на определен регионален признак. Предпоставка за интегрирането
им е достигнатата степен на сближаване на техните икономически характеристики и параметри.
РЕГИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ (regional integration) (ки) – във:
регионална икономическа интеграция (в межд.);
регионална парична интеграция (в межд.).
РЕГИОНАЛНА МАРГИНАЛИЗАЦИЯ (regional marginalization) (в межд.) –
същото като систематична регионална декомпозиция (в межд.).
РЕГИОНАЛНА ПАРИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ (regional monetary integration) (в
межд.) – форма (или аспект) на регионалната икономическа интеграция (в
межд.), при която страните преминават от хармонизирана към обща парична
политика (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГИСТРИРАН ДИЛЪР (principal) (в макр.) [на пазара на ценните книги (в
макр.)], принципал (в макр.), – брокер-дилър [като вид борсов посредник (в
макр.)], който може да купува и да продава ценни книги (в макр.) само за своя
сметка.
РЕГРЕСИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО* (regressive economic demonstration) – икономическо доказателство, редът на разсъжденията
в което (за разлика от прогресивното икономическо доказателство) е в посока
от икономическото следствие (economic consequence) към икономическото
основание (вж. и основание на икономическото доказателство).
РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ (regression analysis) в икономиката – анализ, при
който посредством използване на регресионно уравнение се изследва формата
на зависимостта между икономическите явления и процеси, която се моделира
по съответен начин, и се измерва количественото влияние на явлението фактор
върху явлението резултат. Уравнението на регресия представя линията, която
минава най-близо до всички точки на разсейването (дисипирането), така че
сумата на квадратите от разликите между емпиричната стойност на резултата
и техните средни оценки, намерени за всяка стойност на причината фактор, е
най-малката. При наличието само на един фактор и на един резултат се съставя
уравнение на единична регресия, а при повече явления фактори, и явления резултати, се съставя уравнение на множествена регресия. В рамките на втория
случай може да се построи, както уравнение на частична регресия, което отчита влиянието на един или на няколко от факторите при елиминирането на останалите, така и уравнение на обща регресия, при което се отчита влиянието на
всички фактори. Вж. уравнение на регресия.
РЕГРЕСИОНЕН КОЕФИЦИЕНТ (regression coefficient), коефициент на
регресия, в икономиката – показва при регресионния анализ с колко единици
се променя икономическият резултат yº, който е изчислен по регресионната
зависимост, при промяна на икономическия фактор x с единица. Вж. уравнение
на регресия.
РЕГРЕСИОННА ЛИНИЯ (regression line), линия на регресия, в икономиката – линия, която съответствува на дадена емпирична зависимост между икономическо явление фактор, и икономическо явление резултат, проявяваща се
общо в една статистическа съвкупност (съвкупността от факти, чрез които съществува дадената емпирична зависимост в икономиката). Уравнението на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регресия е модел на регресионната линия, която минава най-близо до всички
точки на разсейването (дисипацията), така че сумата на квадратите от разликите между емпиричната стойност на резултата и техните средни оценки, намерени за всяка стойност на причината фактор, е минималната, т.е.

∑ ( yi − yio ) 2 = min,
i

където yi е фактическата (емпиричната), а yio – теоретичната (отговаряща на
регресионната линия) стойност на i-тото икономическо явление резултат. Вж.
уравнение на регресия.
РЕГРЕСИОННИ
ВАЛУТНОКУРСОВИ
ОЧАКВАНИЯ
(regressive
exchange-rate expectations) (в межд.) – вид нестатични валутнокурсови очаквания (в межд.), при които очакваният бъдещ валутен курс (в межд.) е
среднопретеглената величина от действителния настоящ валутен курс и преценката на икономическите агенти (респ. на икономическите единици) за абсолютното равнище на дългосрочния равновесен номинален валутен курс (в
межд.).
РЕГРЕСИОННО ОЧАКВАНЕ (regressive expectation) (ки) – във:
регресионни валутнокурсови очаквания (в межд.).
РЕГРЕСИЯ (regression) (кд) – във:
единична регресия (вж. уравнение на единична регресия);
икономическа регресия (същото като регресия в икономиката);
линия на регресията (същото като регресионна линия);
множествена линейна регресия;
множествена регресия (вж. уравнение на множествена регресия);
мярка на криволинейността на функцията на икономическа регресия;
обща регресия (вж. уравнение на обща регресия);
регресия в икономиката;
уравнение на единична регресия;
уравнение на множествена регресия;
уравнение на общата регресия;
уравнение на регресията;
уравнение на частичната регресия;
функция на икономическата регресия (вж. регресия в икономиката);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функция на линейната икономическа регресия (вж. регресия в икономиката);
функция на регресията на дискретната случайна икономическа величина (вж. условно математическо очакване на дискретната случайна икономическа величина);
функция на регресията на непрекъснатата случайна икономическа
величина (вж. условно математическо очакване на непрекъсната случайна
икономическа величина);
частична регресия (вж. уравнение на частична регресия).
РЕГРЕСИЯ В ИКОНОМИКАТА (regression in economy) – правило (закон) за
изменението на условното математическо икономическо очакване на дадена
случайна икономическа величина от изменението на друга такава. Регресията
m(x) на случайната икономическа величина η по отношение на случайната
икономическа величина ξ е функция от x, която е равна на условното средно
значение на величината η при фиксирано значение на величината ξ = x. Функцията m(x) е функция на икономическата регресия (function of the economic
regression). Ако m(x) = a + bx, тогава m(x) е функция на линейната икономическа регресия (function of the linear economic regression), където a и b са коефициентите на икономическа регресия (coefficients of the economic
regression) (вж. регресионен коефициент). Ако η и ξ са независими, тогава m(x)
= const. Функцията на икономическата регресия притежава свойството на минималност. Това означава, че сред всички функции φ(ξ) на случайната икономическа величина ξ функцията m(x) минимизира значението на математическото икономическо очакване
M [η − ϕ (ξ )]2 ,

т.е. функцията m(ξ) дава най-доброто представяне на икономическата величина η в този смисъл, че средното значение [η − ϕ (ξ )]2 достига минимума си при
φ(ξ) = m(ξ). Икономическата функция m(ξ) максимизира коефициента на икономическа корелация между величините η и m(ξ). Ако случайните икономически величини η и ξ имат съвместно нормално разпределение с математически икономически очаквания m1 и m2, икономически дисперсии σ 12 и σ 22 и коефициент на икономическа корелация ρ, тогава икономическата регресия на η
по отношение на ξ е линейна и нейната функция е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------σ
m ( x) = m2 + ρ 2 ( x − m1 ).
σ1
Вж. уравнение на регресията.

РЕГРЕСИЯ НА ДИСКРЕТНАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (regression of the discrete /random/ economic quantity /value/) (ки)–
във:
функция на регресия на дискретната случайна икономическа величина (вж. условно математическо очакване на дискретната случайна икономическа величина).
РЕГРЕСИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТАТА СЛУЧАЙНА ИКОНОМИЧЕСКА
ВЕЛИЧИНА (regression of the continuous stochastic /random/ economic quantity
/value/) (ки) – във:
функция на регресия на непрекъснатата случайна икономическа величина (вж. условно математическо очакване на непрекъсната случайна икономическа величина).
РЕГУЛАТАНТ (regulatant) (кд) – във:
икономически регулатант;
икореномически регулатант;
икотехномически регулатант.
РЕГУЛАТАТ (regulatate) (кд) – във:
икономически релиабитат;
икореномически релиабитат;
икотехномически релиабитат.
РЕГУЛАТИТ (regulatite) (кд) – във:
икореномически регулатит;
икотехномически регулатит;
икономически регулатит.
РЕГУЛАТОР (regulator) (кд) – във:
абсолютна статична характеристика на икономическия регулатор;
автоматичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ автоматичен икономически регулатор (същото като астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор;
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка (същото като изодромен икономически регулатор);
астатично-реагиращ икономически регулатор;
астатично-ситуиран икономически регулатор;
безразлично икономическо равновесие на астатичния икономически регулатор;
дестабилизиращ икономически регулатор;
динамичен автоматичен икономически регулатор;
динамичен икономически регулатор;
динамичен програмен икономически регулатор;
динамичен следящ икономически регулатор;
динамично-ситуиран икономически регулатор (същото като динамичeн
икономически регулатор);
задача за аналитично конструиране на икономически регулатори;
зона на нечувствителност на икономическия регулатор (вж. статично-реагиращ икономически регулатор);
изодромен икономически регулатор;
икономически регулатор;
икономически регулатор с гъвкава обратна връзка;
икономически регулатор с дискретно действие (същото като икономически регулатор с прекъсващо действие);
икономически регулатор с непрекъснато действие;
икономически регулатор с прекъсващо действие;
икономическо регулиране на икономическия регулатор (същото като икономическо метарегулиране);
импулсен икономически регулатор;
интегрално-действуващ икономически регулатор (същото като астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор);
коефициент на предаване на икономическия регулатор;
коефициент на статизъм на икономическия регулатор;
линеен астатичен икономически регулатор (вж. астатично-реагиращ
динамичен икономически регулатор);
метод на аналитичното конструиране на регулатори (вж. непрекъсната система на икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непрекъснат икономически регулатор (същото като икономически регулатор с непрекъснато действие);
нереагиращ икономически регулатор;
относителна статична характеристика на икономическия регулатор;
програмен икономически регулатор;
пропорционален икономически регулатор;
реагиращ икономически регулатор;
регулатор на икономическата система (същото като регулираща икономическа подсистема и като икономически регулатор);
релеен икономически регулатор;
следящ икономически регулатор;
собствено-статичен автоматичен икономически регулатор;
собствено-статичен икономически регулатор;
стабилизиращ икономически регулатор;
статизъм на икономическия регулатор (вж. статично-реагиращ икономически регулатор);
статичен автоматичен икономически регулатор;
статичен икономически регулатор (същото като статично-ситуиран
икономически регулатор);
статичен следящ икономически регулатор;
статичен програмен икономически регулатор;
статична характеристика на икономическия регулатор;
статично-реагиращ автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ динамичен икономически регулатор;
статично-реагиращ икономически регулатор;
статично-реагиращ статичен автоматичен икономически регулатор;
статично-реагиращ статичен икономически регулатор;
статично-ситуиран икономически регулатор (същото като статичен
икономически регулатор);
уравнение на Белман, Р., в задача за аналитично конструиране на
икономически регулатори (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори);
функционално-астатичен икономически регулатор;
функционално-статичен икономически регулатор;
хомеостатично-поддържащ икономически регулатор (същото като стабилизиращ икономически регулатор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------хомеостатично-неподдържащ икономически регулатор (същото като
стабилизиращ икономически регулатор).
РЕГУЛАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (regulator of the economic
system) – същото като регулираща икономическа подсистема на системата на
икономическо регулиране или още като икономически регулатор.
РЕГУЛАТОР С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА (variable /elastic/ feed-back
controller) (ки) – във:
астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор с гъвкава обратна връзка (същото като изодромен икономически регулатор);
икономически регулатор с гъвкава обратна връзка.
РЕГУЛАТОР С ДИСКРЕТНО ДЕЙСТВИЕ (regulator /contriller/ with discrete
action) (ки) – във:
икономически регулатор с дискретно действие (същото като икономически регулатор с прекъсващо действие).
РЕГУЛАТОР С НЕПРЕКЪСНАТО ДЕЙСТВИЕ (regulator /contriller/ with
continuous action) (ки) – във:
икономически регулатор с непрекъснато действие.
РЕГУЛАТОР С ПРЕКЪСВАЩО ДЕЙСТВИЕ (sampled-data controler) (ки) –
във:
икономически регулатор с прекъсващо действие.
РЕГУЛАТОРНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(regulatory assidecisionary economic system) (ки) – във:
конективна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
процедурна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и решаващо в икономиката).
РЕГУЛАТОРНА ДЕТЕРМИНИРАНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (determinate regulatory system of economic management
/control/) (ки) – във:
нестационарна регулулаторна детерминирана система на икономическо управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо регулиране).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (regulatory economic subordination) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (regulatory economic subordination) (ки) – във:
конективна регулаторна икономическа подчиненост (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
процедурна регулаторна икономическа подчиненост (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
регулаторна икономическа подчиненост (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (regulatory economic system) – същото като система на икономическо регулиране.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (regulation economic system) (ки) – във:
автоматично-регулаторна икономическа система;
автономна регулаторна икономическа система (същото като система на
автономно икономическо регулиране);
астатична регулаторна икономическа система (същото като астатичнореагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическата система (същото като астатично-реагираща динамична система на
автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично-реагираща регулаторна икономическа система (същото като
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично-региращо-динамично-регулаторна икономическа система
(същото като система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред;
двуравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
(същото като двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
динамична автоматично-регулаторна икономическа система (същото
като динамична система на автоматично икономическо регулиране);
динамична динамично-регулаторна икономическа система (същото като
динамична система на динамично икономическо регулиране);
динамична напълно-регулаторна икономическа система (същото като
затворена динамична регулаторна икономическа система);
динамична регулаторна икономическа система (същото като динамична
система на икономическо регулиране);
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на задаващите въздействия;
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на икономическите въздействия (същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на нарушаващите въздействия;
динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на задаващите въздействия;
динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на икономическите въздействия (същото като статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на нарушаващище въздействия;
динамична статично-регулаторна икономическа система (същото като
динамична система на статично икономическо регулиране);
динамично-регулаторна икономическата система (същото като система
на динамично икономическо регулиране);
едноконтурна регулаторна икономическа система (същото като система
на едноконтурно икономическо регулиране);
едномерна регулаторна икономическа система (същото като едномерна
система на икономическо регулиране);
едномерна едноконтурна регулаторна икономическа система (същото като едномерна система на едноконтурно икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едномерна многоконтурна регулаторна икономическа система (същото
като едномерна система на многоконтурно икономическо регулиране);
екзогенно-детерминирана метарегулираща регулаторна икономическа
система;
екзогенно-детерминирана метарегулируема метарегулираща регулаторна икономическа система;
екзогенно-детерминирана метарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
екзогенно-детерминирана неметарегулируема метарегулираща регулаторна икономическа система;
експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система;
ендогенно-детерминирана метарегулираща регулаторна икономическа
система;
ендогенно-детерминирана метарегулируема метарегулираща регулаторна икономическа система;
ендогенно-детерминирана метарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
ендогенно-детерминирана неметарегулируема метарегулираща регулаторна икономическа система;
ефект на задаващото икономическо въздействие върху грешката на динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на нарушаващото икономическо въздействие върху грешката на
динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на нарушаващото икономическо въздействие върху поведението
на динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на началните условия върху грешката на динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на началните условия върху поведението на динамичната регулаторна икономическа система;
затворена динамична регулаторна икономическа система;
затворена регулаторна икономическа система;
изодромна регулаторна икономическа система (същото като система на
изодромно икономическо регулиране);
имплицитно-обусловена регулаторна икономическа система;
импулсна регулаторна икономическа система (същото като система на
импулсно икономическо регулиране);
интегрални оценки на регулаторните икономически системи;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------коефициент на усилване в регулаторна икономическа система (същото
като коефициент на предаване на икономическия регулатор);
комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната
икономическа система;
конективна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата
система;
метарегулираща регулаторна икономическа система;
многоконтурна регулаторна икономическа система (същото като система на многоконтурно икономическо регулиране);
многомерна многоконтурна регулаторна икономическа система (същото
като многомерна система на многоконтурно икономическо регулиране);
многомерна регулаторна икономическа система (същото като многомерна система на икономическо регулиране);
монотонно-регулаторна икономическа система (същото като система на
монотонно икономическо регулиране);
напълно-регулаторна икономическа система (същото като затворена регулаторна икономическа система);
оператор на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща
регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната
икономическата система;
програмно-регулаторна икономическа система;
проконективна регулаторна икономическа система (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
процедурна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и решаващо в икономиката);
разтворена динамична регулаторна икономическа система;
разтворена регулаторна икономическа система;
регулаторна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
регулаторна икономическа система (същото като система на икономическо регулиране);
следящо-регулаторна икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------собствено-статична автоматично-регулаторна икономическа система
(същото като собствено-статична система на автоматично икономическо
регулиране);
собствено-статична регулаторна икономическа система (същото като
собствено-статична система на икономическо регулиране);
собствено-статично-регулаторна икономическа система (същото като
система на собствено-статично икономическо регулиране);
статичен коефициент на грешка в регулаторната икономическа система (същото като доброкачественост на системата на икономическо регулиране);
статична автоматично-регулаторна икономическата система (същото
като статична система на автоматично икономическо регулиране);
статична динамично-регулаторна икономическа система (същото като
статична система на динамично икономическо регулиране);
статична регулаторна икономическата система (същото като статична
система на икономическо регулиране);
статична статично-регулаторна икономическа система (същото като
статична система на статично икономическо регулиране);
статично-автоматично-регулаторна икономическа система (същото като система на статично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
статично-реагираща регулаторна икономическа система (същото като
статично-реагираща система на икономическо регулиране);
статично-реагираща статична регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща статична система на икономическо регулиране);
статично-реагиращо-динамично-регулаторна икономическа система
(същото като система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагиращо-регулаторна икономическа система (същото като
система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагиращо-статично-регулаторна икономическа система
(същото като система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
статично-регулаторна икономическата система (същото като система
на статично икономическо регулиране);
триравнищна регулаторна икономическа система (същото като триравнищна система на икономическо регулиране);
триравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
при тъждествена трансформация в регулируемата подсистема на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа
система от първи ред;
триравнищна регулаторна икономическа система с екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо метарегулиране;
успоредно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система;
устойчива регулаторна икономическа система (вж. динамично равновесие на икономическата система).
РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА,
АСТАТИЧНА
/АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА/ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДАВАЩИТЕ
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ВЪЗДЕЙСТВИЯ (economic regulation system, astatically to assignationary impacts /actions/) (ки) – във:
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на задаващите въздействия.
РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА,
АСТАТИЧНА
/АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА/ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (regulatory economic system, astatically to economic
impacts /actions/) (ки) – във:
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на икономическите въздействия (същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране).
РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА,
АСТАТИЧНА
/АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА/ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРУШАВАЩИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (economic regulation system, astatically to disturbing impacts /actions/) (ки) – във:
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на нарушаващите въздействия.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА БЕЗ МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system without metaregulation) (ки) – във:
двуравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
(същото като двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
триравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
при тъждествена трансформация в регулируемата подсистема на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа
система от първи ред.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ВТОРИ РЕД
(regulatory economic system on second range) (ки) – във:
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА ОТ ПЪРВИ РЕД (regulation economic system on first range) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С ЕКЗОГЕННО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system with exogenous metaregulation) (ки)
– във:
триравнищна регулаторна икономическа система с екзогенно метарегулиране.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С ЕНДОГЕННО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system with endogenous metaregulation)
(ки) – във:
триравнищна регулаторна икономическа система с ендогенно метарегулиране.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С МЕТАРЕГУЛИРАНЕ
(regulatory economic system with metaregulation) (ки) – във:
метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо метарегулиране.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С НЕРЕГУЛИРУЕМО
ЕКЗОГЕННО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system with unregulable exogenous metaregulation) (ки) – във:
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо екзогенно метарегулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С НЕРЕГУЛИРУЕМО
ЕНДОГЕННО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system with unregulable endogenous metaregulation) (ки) – във:
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо ендогенно метарегулиране.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С НЕРЕГУЛИРУЕМО
МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system with unregulable metaregulation) (ки) – във:
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо метарегулиране.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМО ЕКЗОГЕННО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system with regulable
exogenous metaregulation) (ки) – във:
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМО
ЕНДОГЕННО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system with regulable endogenous metaregulation) (ки) – във:
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране.
РЕГУЛАТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМО
МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulatory economic system with regulable metaregulation) (ки) – във:
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо метарегулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА,
СТАТИЧНА
/СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА/ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДАВАЩИТЕ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ (economic regulation system, statically to assignationary impacts
/actions/) (ки) – във:
динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на задаващите въздействия.
РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА,
СТАТИЧНА
/СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА/ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (regulatory economic system, staticaliy to economic
impacts /actions/) (ки) – във:
динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на икономическите въздействия.
РЕГУЛАТОРНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА,
СТАТИЧНА
/СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩА/ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРУШАВАЩИЩЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ (economic regulation system, statically to disturbing
impacts /actions/) (ки) – във:
динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на нарушаващище въздействия.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА (regulatory system) (ки) – във:
автоматично-регулаторна икономическа система;
автономна регулаторна икономическа система (същото като система на
автономно икономическо регулиране);
астатична регулаторна икономическа система (същото като астатичнореагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическата система (същото като астатично-реагираща динамична система на
автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично-реагираща регулаторна икономическа система (същото като
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-региращо-динамично-регулаторна икономическа система
(същото като система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от втори ред;
двуравнищна неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система от първи ред;
двуравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
(същото като двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
детерминирана регулаторна система на икономическо управление
(вж. детерминирана система на икономическо регулиране);
динамична автоматично-регулаторна икономическа система (същото
като динамична система на автоматично икономическо регулиране);
динамична динамично-регулаторна икономическа система (същото като
динамична система на динамично икономическо регулиране);
динамична напълно-регулаторна икономическа система (същото като
затворена динамична регулаторна икономическа система);
динамична регулаторна икономическа система (същото като динамична
система на икономическо регулиране);
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на задаващите въздействия;
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на икономическите въздействия (същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
динамична регулаторна икономическа система, астатична /астатичнореагираща/ по отношение на нарушаващите въздействия;
динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на задаващите въздействия;
динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на икономическите въздействия (същото като статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична регулаторна икономическа система, статична /статичнореагираща/ по отношение на нарушаващище въздействия;
динамична статично-регулаторна икономическа система (същото като
динамична система на статично икономическо регулиране);
динамично-регулаторна икономическата система (същото като система
на динамично икономическо регулиране);
едноконтурна регулаторна икономическа система (същото като система
на едноконтурно икономическо регулиране);
едномерна едноконтурна регулаторна икономическа система (същото като едномерна система на едноконтурно икономическо регулиране);
едномерна многоконтурна регулаторна икономическа система (същото
като едномерна система на многоконтурно икономическо регулиране);
едномерна регулаторна икономическа система (същото като едномерна
система на икономическо регулиране);
едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
едномерна регулаторна система на икономическо управление;
едномерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
екзогенно-детерминирана метарегулираща регулаторна икономическа
система;
екзогенно-детерминирана метарегулируема метарегулираща регулаторна икономическа система;
екзогенно-детерминирана метарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система;
ендогенно-детерминирана метарегулираща регулаторна икономическа
система;
ендогенно-детерминирана метарегулируема метарегулираща регулаторна икономическа система;
ендогенно-детерминирана метарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа система;
ендогенно-детерминирана неметарегулируема метарегулираща регулаторна икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ефект на задаващото икономическо въздействие върху грешката на динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на нарушаващото икономическо въздействие върху грешката на
динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на нарушаващото икономическо въздействие върху поведението
на динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на началните условия върху грешката на динамичната регулаторна икономическа система;
ефект на началните условия върху поведението на динамичната регулаторна икономическа система;
затворена динамична регулаторна икономическа система;
затворена регулаторна икономическа система;
изодромна регулаторна икономическа система (същото като система на
изодромно икономическо регулиране);
имплицитно-обусловена регулаторна икономическа система;
импулсна регулаторна икономическа система (същото като система на
импулсно икономическо регулиране);
интегрални оценки на регулаторните икономически системи;
коефициент на усилване в регулаторна икономическа система (същото
като коефициент на предаване на икономическия регулатор);
комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната
икономическа система;
конективна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата
система;
линейна нестационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. линейна нестационарна система на икономическо регулиране);
линейна регулаторна система на икономическо управление;
линейна стационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. линейна стационарна система на икономическо регулиране);
макроикономическа регулаторна система (същото като система на макроикономическо регулиране);
метарегулираща регулаторна икономическа система;
микроикономическа регулаторна система (същото като система на микроикономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------многоконтурна регулаторна икономическа система (същото като система на многоконтурно икономическо регулиране);
многомерна многоконтурна регулаторна икономическа система (същото
като многомерна система на многоконтурно икономическо регулиране);
многомерна регулаторна икономическа система (същото като многомерна система на икономическо регулиране);
многомерна регулаторна система на икономическо управление;
многомерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
монотонно-регулаторна икономическа система (същото като система на
монотонно икономическо регулиране);
напълно-регулаторна икономическа система (същото като затворена регулаторна икономическа система);
нелинейна нестационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. нелинейна нестационарна система на икономическо регулиране);
нелинейна регулаторна система на икономическо управление;
нелинейна стационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. нелинейна стационарна система на икономическо регулиране);
нестационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
нестационарна регулаторна детерминирана система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
нестационарна регулаторна система на икономическо управление
(вж. нестационарна система на икономическо регулиране);
нестационарна стохастична регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна стохастична система на икономическо регулиране);
оператор на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща
регулаторна икономическа система (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране);
последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната
икономическата система;
програмно-регулаторна икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------програмно-регулаторна система на икономическо управление (същото като система на програмно икономическо управление);
проконективна регулаторна икономическа система (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
процедурна регулаторна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и решаващо в икономиката);
разтворена динамична регулаторна икономическа система;
разтворена регулаторна икономическа система;
регулаторна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и
решаващо в икономиката);
регулаторна икономическа система (същото като система на икономическо регулиране);
регулаторна система на автономно икономическо управление;
регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление;
регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление
(същото като система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо
управление);
регулаторна система на дискретно икономическо управление (вж.
дискретно икономическо регулиране);
регулаторна система на дискретно-непрекъснато икономическо управление;
регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на зависимото несвързано икономическо управление;
регулаторна система на изодромно икономическо управление;
регулаторна система на икономическо управление по производна функция;
регулаторна система на икономическо управление с гъвкава обратна
връзка;
регулаторна система на икономическо управление с прекъсващо
действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
регулаторна система на икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на икономическо регулиране с разпределени параметри);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулаторна система на икономическо управление със съсредоточени
параметри (вж. система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри);
регулаторна система на икономическо управление;
регулаторна система на импулсно икономическо управление;
регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
регулаторна система на независимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на непрекъснато икономическо управление (вж.
непрекъснато икономическо регулиране);
регулаторна система на несвързано икономическо управление;
регулаторна система на пропорционално икономическо управление
(вж. пропорционален икономически регулатор);
регулаторна система на свързано икономическо управление;
регулаторна система на собствено--статично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление
(същото като система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление);
следящо-регулаторна икономическа система;
следящо-регулаторна система на икономическо управление (същото като
система на следящо икономическо управление);
собствено-статична автоматично-регулаторна икономическа система
(същото като собствено-статична система на автоматично икономическо
регулиране);
собствено-статична регулаторна икономическа система (същото като
собствено-статична система на икономическо регулиране);
собствено-статично-регулаторна икономическа система (същото като
система на собствено-статично икономическо регулиране);
статичен коефициент на грешка в регулаторната икономическа система (същото като доброкачественост на системата на икономическо регулиране);
статична автоматично-регулаторна икономическата система (същото
като статична система на автоматично икономическо регулиране);
статична динамично-регулаторна икономическа система (същото като
статична система на динамично икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статична регулаторна икономическата система (същото като статична
система на икономическо регулиране);
статична статично-регулаторна икономическа система (същото като
статична система на статично икономическо регулиране);
статично-автоматично-регулаторна икономическа система (същото като система на статично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична автоматично-регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична регулаторна икономическа система
(същото като статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
статично-реагираща регулаторна икономическа система (същото като
статично-реагираща система на икономическо регулиране);
статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагираща статична регулаторна икономическа система (същото като статично-реагираща статична система на икономическо регулиране);
статично-реагиращо-динамично-регулаторна икономическа система
(същото като система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагиращо-регулаторна икономическа система (същото като
система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
статично-реагиращо-статично-регулаторна икономическа система
(същото като система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
статично-регулаторна икономическата система (същото като система
на статично икономическо регулиране);
стационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. стационарна детерминирана система на икономическо регулиране);
стационарна регулаторна система на икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стационарна стохастична регулаторна система на икономическо управление (вж. стационтарна стохастична система на икономическо регулиране);
стохастична регулаторна система на икономическо управление (вж.
стохастична система на икономическо регулиране);
триравнищна регулаторна икономическа система (същото като триравнищна система на икономическо регулиране);
триравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране
при тъждествена трансформация в регулируемата подсистема на двуравнищната неметарегулируема неметарегулираща регулаторна икономическа
система от първи ред;
триравнищна регулаторна икономическа система без метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с ендогенно
метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с нерегулируемо метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране;
триравнищна регулаторна икономическа система с регулируемо метарегулиране;
успоредно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система;
устойчива регулаторна икономическа система (вж. динамично равновесие на икономическата система).
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА АВТОНОМНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of autonomous economic management /control/),
система на автономно регулаторно икономическо управление, – регула137
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------торна система на икономическо управление (система на регулаторно икономическо управление) с повече от едно управлявано икономическо въздействие
(с повече от една управлявана икономическа величина), между които има взаимни връзки и взаимодействието между които се осъществява извън управляваната икономическа подсистема. Според автора тя е система на автономно
експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява система на
автономно икономическо регулиране (автономна регулаторна икономическа
система), която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е функция на по-сложни системи на икономическо управление.
В нея се извършва автономно регулаторно икономическо управление (което от
своя страна е частен случай на регулаторното икономическото управление и е
една от разновидностите на автономното икономическо управление). Една от
нейните разновидности е саморегулиращата се система на автономно икономическо управление* (self-regulation system of an autonomous economic
management /control/), наричана още система на автономно автоматично
икономическо управление* (autonomous automatic economic management
/control/ system).
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of astatic /integrally-active/
economic management /control/), система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление, (*) – динамична система на астатичнореагиращо динамично икономическо регулиране (динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране) при експлицитно-обусловено
икономическо регулиране; регулаторна система на икономическо управление,
при която установеното значение на управляваната икономическа величина
(установеното управлявано икономическо въздействие) не зависи от натоварването на икономическата система. Осъществява се от астатичнореагиращия динамичен икономически регулатор, който е нейната управляваща
икономическа подсистема. Частен случай на регулаторната система на икономическо управление (на системата на регулаторното икономическо управление). В нея протича астатично-реагиращо икономическо управление (което
от своя страна е разновидност на регулаторното икономическо управление).
Нейни разновидности са статично-реагиращата регулаторна система на
астатично-реагиращо икономическо управление и астатично-реагиращата
регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление.
Нейни частни случаи са още (1) саморегулиращата се система на астатично138
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до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реагиращо икономическо управление (т.е. системата на астатично-реагиращо
/астатично/ автоматично икономическо управление), (2) системата на астатично-реагиращо /астатично/ програмно икономическо управление*
(astatically-reacting programme economic management /control/ system) и (3) системата на астатично-реагиращо следящо /астатично/ икономическо управление* (astatically-reacting following economic management /control/ system).
Вж. астатично-реагиращ динамичен икономически регулатор.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА АСТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regulatory system of astatic /integrally-active/
economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ДИСКРЕТНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regulatory system of discrete economic management /control/), система на дискретно регулаторно икономическо управление, – вж. дискретно икономическо регулиране.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ДИСКРЕТНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regulatory system of discrete economic management /control/) (ки)
– във:
регулаторна система на дискретно икономическо управление (вж.
дискретно икономическо регулиране);
регулаторна система на дискретно-непрекъснато икономическо управление (вж. дискретно-непрекъснато икономическо регулиране).
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ДИСКРЕТНО-НЕПРЕКЪСНАТО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regulatory system of discrete-continuous
economic management /control/), система на дискретно-непрекъснато регулаторно икономическо управление, – вж. дискретно-непрекъснато икономическо регулиране.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ЕДНОКОНТУРНО ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of one-circuital economic management
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File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------/control/), система на едноконтурно регулаторно икономическо управление, – регулаторна система на икономическо управление, която има една
главна обратна икономическа връзка и няма местни обратни икономически
връзки; една от разновидностите на системата на едноконтурното икономическо управление. По принцип тя е едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление, което означава, че може да бъде система
само с едно управлявано икономическо въздействие (само с едно регулируемо
икономическо въздействие). Според автора тя е система на едноконтурно експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява система на
едноконтурно икономическо регулиране (едноконтурна регулаторна икономическа система), която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо
управление или пък е елемент на по-сложни системи на икономическо управление. В нея се извършва едноконтурно регулаторно икономическо управление
(което от своя страна е частен случай на регулаторното икономическо управление и е една от разновидностите на едноконтурното икономическо управление). Типично за системата на едноконтурното икономическо управление (в
т.ч. и за регулаторната система) е, че ако някакво икономическо въздействие се
приложи към определена точка в нея, то може да обиколи цялата система и да
се върне отново в същата точка, като се движи само по един обиколен път,
маркиран от единствения икономически контур. Разновидности на регулаторната система на едноконтурно икономическо управление са саморегулиращата се система на едноконтурно икономическо управление (т.е. системата на
едноконтурно автоматично икономическо управление), системата на едноконтурно програмно икономическо управление (one-circuital programme
economic management /control/ system) и системата на едноконтурно следящо икономическо управление (one-circuital following economic management
/control/ system). Вж. регулаторна система на многоконтурно икономическо
управление.

РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ЕДНОКОНТУРНО ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (regulatory system of one-circuital economic management
/control/) (ки) – във:
едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
регулаторна система на едноконтурно икономическо управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ЗАВИСИМО НЕСВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of dependent non-interacting
economic management /control/), система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление, – регулаторна система на икономическо управление (система на регулаторно икономическо упарление) с повече от едно
управлявано икономическо въздействие (с повече от една управлявана икономическа величина), между които няма взаимни връзки и взаимодействие извън
границите на управляваната икономическа подсистема (евентуално взаимодействие помежду им се извършва чрез самата управлявана икономическа
подсистема), и освен това изменението на всяка една от тях зависи от изменението на всички останали управлявани икономически величини. Представлява
частен случай на регулаторната система на несвързано икономическо управление и е една от разновидностите на системата на зависимо несвързано икономическо управление. Според автора тя е система на зависимо несвързано експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява система на
зависимо несвързано икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни
системи на икономическо управление. В нея се извършва зависимо несвързано
регулаторно икономическо управление (което от своя страна е частен случай
на несвързаното регулаторно икономическо управление и една от разновидностите на зависимото несвързано икономическо управление). Една от
нейните разновидности е саморегулиращата се система на зависимо несвързано икономическо управление* (self-regulation system of a dependent noninteracting economic management /control/), наричана още система на зависимо
несвързано автоматично икономическо управление* (dependent noninteracting automatic economic management /control/ system). Вж. регулаторна
система на независимо несвързано икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИЗОДРОМНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of proportional-plus floating /isodromic/
economic management /control/), система на изодромно регулаторно икономичеко управление, – регулаторна система на икономическо управление
(система на регулаторно икономическо управление), при която управляващото икономическо въздействие е пропорционално на сумата от (1) отклонението на управляваната икономическа величина от задаващото икономическо
въздействие и (2) интеграла на това отклонение. Според автора тя е система на
изодромно експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на изодромно икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни
системи на икономическо управление. В нея се извършва изодромно регулаторно икономическо управление (което от своя страна е частен случай на регулаторното икономическо управление и е една от разновидностите на
изодромното икономическо управление). Вж. изодромен икономически регулатор.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ*
(regulatory system of economic management /control/), система на регулаторно
икономическо управление, (*) – система на икономическо регулиране (регулаторна икономическа система), в която се извършва експлицитно-обусловено
икономическо регулиране; същото като система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране. Една от разновидностите на системата на икономическо управление (други разновидности на последната са системите на
адаптивното икономическо управление). В нея протича регулаторно икономическо управление (което от своя страна е една от разновидностите на икономическо управление изобщо; други разновидности на икономическото управление
са тези на адаптивното икономическо управление). Системата на регулаторно
икономическо управление участвува и като елемент (звено) в различните видове системи на адаптивно икономическо управление. Нейни подсистеми са
управляваната икономическа подсистема [тя е експлицитно-обусловена регулируема икономическа подсистема* (explicitly-conditioned regulable
economic subsystem)] и управляващата икономическа подсистема [тя е експлицитно-обусловена регулираща икономическа подсистема* (explicitlyconditioned regulative economic subsystem). Според методите и задачите за
осъществяване на регулаторното икономическо управление нейни разновидности са саморегулиращата се система на икономическо управление (системата на автоматично икономическо управление), програмнорегулаторната система на икономическо управление (системата на програмно икономическо управление) и следящо-регулаторната система на икономическо управление (системата на следящо икономическо управление).
Според начина, по който икономическото управление (което по определение е динамично) третира нарушаващите икономически въздействия (респ.
задаващите икономически въздействия), оказвани върху управляващата подсистема на регулаторната система на икономическо управление (която по определение също е динамична), т.е. според икономическата реактивност на
142

142

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------управляващата икономическа подсистема, се разграничават регулаторна система на статично-реагиращо и регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление (фиг. 1). (1) Регулаторната система на статичнореагиращо икономическо управление (системата на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление) е регулаторна система на икономическо
управление, при която установеното значение на управляваната икономическа величина (установеното управлявано икономическо въздействие) зависи от
натоварването на икономическата система. Осъществява се от статичнореагиращия икономически регулатор, който е нейната управляваща икономическа подсистема. Тя е система на статично-реагиращо експлицитнообусловено икономическо регулиране. Представлява система на статичнореагиращо икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни системи на
икономическо управление. В нея се извършва статично-реагиращо регулаторно икономическо управление (което от своя страна е разновидност на регулаторното икономическо управление). Нейни разновидности са статичнореагиращата регулаторна система на статично-реагиращо икономическо
управление и астатично-реагиращата регулаторна система на статичнореагиращо икономическо управление. Важен неин частен случай е саморегулиращата се система на статично-реагиращо икономическо управление (системата на статично-реагиращо автоматично икономическо управление). (2)
Регулаторната система на астатично-реагиращо икономическо управление
(системата на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление)
е регулаторна система на икономическо управление, при която установеното
значение на управляваната икономическа величина не зависи от натоварването
на икономическата система. Осъществява се от астатично-реагиращия икономически регулатор, който е нейната управляваща икономическа подсистема.
Тя е система на астатично-реагиращо експлицитно-обусловено икономическо
регулиране. Представлява система на астатично-реагиращо икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни системи на икономическо управление.
В нея се извършва астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление (което от своя страна също е разновидност на регулаторното икономическо управление). Нейни разновидности са статично-реагиращата регулаторна
система на астатично-реагиращо икономическо управление и астатичнореагиращата регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо
управление. Важен неин частен случай е саморегулиращата се система на ас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татично-реагиращо икономическо управление (системата на астатичнореагиращо автоматично икономическо управление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Регулаторна система на икономическо управление

Регулаторна система
на статичнореагиращо икономическо управление

Статичнореагираща регулаторна система
на икономическо
управление

Регулаторна система
на астатичнореагиращо икономическо управление

Статично реагираща регулаторна система
на статичнореагиращо икономическо управление

Статично реагираща регулаторна система
на астатично
реагиращо икономическо управление

Астатично реагираща регулаторна система
на статичнореагиращо икономическо управление

Астатично реагираща регулаторна система
на астатично
реагиращо икономическо управление

Астатичнореагираща регулаторна система на
икономическо управление

Система на регулаторно икономическо управление
Фиг. 1. Регулаторна система на икономическо управление
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата реактивност на обекта на икономическото управление (на управляваната икономическа подсистема) се разграничават: (1)
статично-реагиращата регулаторна система на икономическо управление,
чиито разновидности са статично-реагиращата регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление и статично-реагиращата регулаторна
система на астатично-реагиращо икономическо управление, и (2) астатичнореагиращата регулаторна система на икономическо управление, чиито разновидности са астатично-реагиращата регулаторна система на статичнореагиращо икономическо управление и астатично-реагиращата регулаторна
система на астатично-реагиращо икономическо управление.

РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
(regulatory system of economic management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
детерминирана регулаторна система на икономическо управление
(вж. детерминирана система на икономическо регулиране);
едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
едномерна регулаторна система на икономическо управление;
едномерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
линейна нестационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. линейна нестационарна система на икономическо регулиране);
линейна регулаторна система на икономическо управление;
линейна стационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. линейна стационарна система на икономическо регулиране);
многомерна регулаторна система на икономическо управление;
многомерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
нелинейна нестационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. нелинейна нестационарна система на икономическо регулиране);
нелинейна регулаторна система на икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нелинейна стационарна регулаторна система на икономическо управление (вж. нелинейна стационарна система на икономическо регулиране);
нестационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
нестационарна регулаторна детерминирана система на икономическо
управление (вж. нестационарна детерминирана система на икономическо
регулиране);
нестационарна регулаторна система на икономическо управление
(вж. нестационарна система на икономическо регулиране);
нестационарна стохастична регулаторна система на икономическо
управление (вж. нестационарна стохастична система на икономическо регулиране);
програмно-регулаторна система на икономическо управление (същото като система на програмно икономическо управление);
регулаторна система на автономно икономическо управление;
регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление
(същото като система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо
управление);
регулаторна система на дискретно икономическо управление (вж.
дискретно икономическо регулиране);
регулаторна система на дискретно-непрекъснато икономическо управление (вж. дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
регулаторна система на едноконтурно икономическо управление;
регулаторна система на зависимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на изодромно икономическо управление;
регулаторна система на икономическо управление;
регулаторна система на икономическо управление по производна функция;
регулаторна система на икономическо управление с гъвкава обратна
връзка;
регулаторна система на икономическо управление с прекъсващо
действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
регулаторна система на икономическо управление с разпределени параметри (вж. система на икономическо регулиране с разпределени параметри);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулаторна система на икономическо управление със съсредоточени
параметри (вж. система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри);
регулаторна система на импулсно икономическо управление;
регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
регулаторна система на независимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на непрекъснато икономическо управление (вж.
непрекъснато икономическо регулиране);
регулаторна система на несвързано икономическо управление;
регулаторна система на пропорционално икономическо управление
(вж. пропорционален икономически регулатор);
регулаторна система на свързано икономическо управление;
регулаторна система на собствено--статично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление
(същото като система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление);
следящо-регулаторна система на икономическо управление (същото като
система на следящо икономическо управление);
статично-реагираща регулаторна система на астатично-реагиращо
икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
стационарна детерминирана регулаторна система на икономическо
управление (вж. стационарна детерминирана система на икономическо регулиране);
стационарна регулаторна система на икономическо управление;
стационарна стохастична регулаторна система на икономическо управление (вж. стационтарна стохастична система на икономическо регулиране);
стохастична регулаторна система на икономическо управление (вж.
стохастична система на икономическо регулиране).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО
ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ* (regulatory system of derivative economic
management /control/), система на регулаторно икономическо управление по
производна функция, – регулаторна система на икономическо управление
(система на регулаторно икономическо управление), при което наред от други
величини, управляващата икономическа величина зависи и от производната по
отношение на времето на допуснатата грешка на икономическата система.
Според автора тя е система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по производна функция. Представлява система на икономическо
регулиране по производна функция, която самостоятелно изпълнява функцията
на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни системи на
икономическо управление. В нея се извършва регулаторно икономическо
управление по производна функция (което от своя страна е частен случай на
регулаторното икономическо управление и е едно от разновидностите на
икономическото управление по производна функция).
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С
ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА* (regulatory system of variable /elastic/ feedback economic management /control/) (*) – система на икономическо регулиране
с гъвкава обратна връзка , при която се извършва експлицитно-обусловено
икономическо регулиране. Частен случай на регулаторна система на икономическо управление. Вж. икономически регулатор с гъвкава обратна икономическа връзка.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С
ПРЕКЪСВАЩО ДЕЙСТВИЕ* (regulatory system of economic sampled-data
management /comtrol/) – вж. икономически регулатор с прекъсващо действие.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ* (regulatory system of economic management
/control/ with distributed parameters) – вж. система на икономическо регулиране
с разпределени параметри.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ* (regulatory system of economic
management /control/ with lumped parameters) – вж. система на икономическо
регулиране със съсредоточени параметри.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ИМПУЛСНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of pulse /sampled data/ economic management
/control/), система на импулсно регулаторно икономическо управление, –
система на регулаторно икономическо управление (регулаторна система на
икономическо управление), при която 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. Според автора тя е система
на импулсно експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява
система на импулсно икономическо регулиране (импулсна регулаторна икономическа система), която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни системи на икономическо управление. В нея се извършва импулсно регулаторно икономическо управление
(което от своя страна е частен случай на регулаторното икономическо управление и е една от разновидностите на импулсното икономическо управление).
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА МНОГОКОНТУРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of multicircuital economic management
/control/), система на многоконтурно регулаторно икономическо управление, – регулаторна система на икономическо управление, която освен една
главна обратна икономическа връзка има още една (или повече от една) главна обратна икономическа връзка или една (или повече от една) местна обратна икономическа връзка; една от разновидностите на системата на многоконтурното икономическо управление. Според автора тя е система на многоконтурно експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява система на многоконтурно икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на посложни системи на икономическо управление от типа на системите на адаптивно икономическо управление. В нея се извършва многоконтурно регулаторно икономическо управление (което от своя страна е частен случай на регулаторното икономическото управление и е една от разновидностите на многоконтурното икономическо управление). Характерно за многоконтурната
икономическа система (вкл. и в областта на управлението) е, че ако определено икономическо въздействие се приложи към някаква точка в нея, то може да
обиколи цялата система и да се върне отново в изходната точка, като се движи
по няколко различни обиколни пътища, маркирани от няколкото икономически
контура. Нейни разновидности са саморегулиращата се система на много150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------контурно икономическо управление (т.е. системата на многоконтурно автоматично икономическо управление), системата на многоконтурно програмно икономическо управление (multicircuital programme economic management
/control/ system) и системата на многоконтурно следящо икономическо управление (multicircuital following economic management /control/ system). Разграничават се още едномерна система на многоконтурно регулаторно икономическо управление и многомерна система на многоконтурно регулаторно
икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА МНОГОКОНТУРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regulatory system of multicircuital economic management
/control/) (ки) – във:
едномерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
многомерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
регулаторна система на многоконтурно икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА НЕЗАВИСИМО НЕСВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of independent noninteracting economic management /control/), система на независимо несвързано
регулаторно икономическо управление, –регулаторна система на икономическо управление (система на регулаторно икономическо управление) с повече
от едно управлявано икономическо въздействие (с повече от една управлявана
икономическа величина), между които няма взаимни връзки и взаимодействие
извън границите на управляваната икономическа подсистема (евентуално
взаимодействие помежду им се извършва чрез самата управлявана икономическа подсистема), и освен това изменението на всяка една от тях не зависи от
изменението на останалите управлявани икономически величини. Една от разновидностите на системата на независимо несвързано икономическо управление. Според автора тя е система на независимо несвързано експлицитнообусловено икономическо регулиране. Представлява система на независимо
несвързано икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни системи на
икономическо управление. В нея се извършва независимо несвързано регулаторно икономическо управление (което от от своя страна е частен случай на
несвързаното регулаторно икономическо управление и е една от разновиднос151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тите на независимото несвързано икономическо управление). Една от нейните
разновидности е саморегулиращата се система на независимо несвързано
икономическо управление* (self-regulation system of a independent noninteracting economic management /control/), наричана още система на независимо несвързано автоматично икономическо управление* (independent noninteracting automatic economic management /control/ system). Вж. регулаторна
система на зависимо несвързано икономическо управление.

РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА НЕПРЕКЪСНАТО ИКОНОМИЧЕСКО
УПРАВЛЕНИЕ (regulatory system of continuous economic management
/control/), система на непрекъснато регулаторно икономическо управление, – вж. непрекъснато икономическо регулиране.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА НЕСВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory systrem of non-interacting economic management
/control/), система на несвързано регулаторно икономическо управление, –
регулаторна система на икономическо управление (система на регулаторно
икономическо управление) с повече от едно управлявано икономическо въздействие (с повече от една управлявана икономическа величина), между които
няма взаимни връзки и взаимодействие извън границите на управляваната
икономическа подсистема (евентуално взаимодействие помежду им се извършва чрез самата управлявана икономическа подсистема); една от разновидностите на системата на несвързано икономическо управление. Според К. Миркович тя е система на несвързано експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява система на несвързано икономическо регулиране, която
самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е
функция на по-сложни системи на икономическо управление. В нея се извършва несвързано регулаторно икономическо управление (невзаимодействуващо
регулаторно икономическо управление) (което от своя страна е частен случай
на регулаторното икономическо управление и е една от разновидностите на
несвързаното икономическо управление). Една от нейните разновидности е
саморегулиращата се система на несвързано икономическо управление*
(self-regulation system of a non-interacting economic management /control/), наричана още система на несвързано автоматично икономическо управление*
(non-interacting automatic economic management /control/ system). Нейни разновидности са още регулаторната система на независимо несвързано икономическо управление и регулаторната система на зависимото несвързано иконо152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо управление. Вж. регулаторна система на свързано икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА НЕСВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regulatory systrem of non-interacting economic management
/control/) (ки) – във:
регулаторна система на зависимото несвързано икономическо управление;
регулаторна система на независимо несвързано икономическо управление;
регулаторна система на несвързано икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of proportional economic management /control/) – вж. пропорционален икономически регулатор.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА СВЪРЗАНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of interacting economic management /control/),
система на свързано регулаторно икономическо управление, – регулаторна система на икономическо управление (система на регулаторно икономическо управление) с повече от едно управлявано икономическо въздействие (с
повече от една управлявана икономическа величина), между които има взаимни
връзки и взаимодействието между които се осъществява извън управляваната
икономическа подсистема; една от разновидностите на системата на свързано икономическо управление. Според автора тя е система на свързано експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява система на свързано икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на
икономическо управление или пък е елемент на по-сложни системи на икономическо управление. В нея се извършва свързано регулаторно икономическо
управление (взаимодействуващо регулаторно икономическо управление) (което от своя страна е частен случай на регулаторното икономическото управление и е една от разновидностите на свързаното икономическо управление).
Една от нейните разновидности е саморегулиращата се система на свързано
икономическо управление* (self-regulation system of an interacting economic
management /control/), наричана още система на свързано автоматично икономическо управление* (interacting automatic economic management /control/
system). Вж. регулаторна система на несвързано икономическо управление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА СОБСТВЕНО-СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of properly-static economic
management /control/), система на собствено-статично регулаторно икономическо управление, (*) – регулаторна система на икономическо управление
(система на регулаторно икономическо управление), което се осъществява от
собствено-статичен икономически регулатор (изпълняващ ролята на управляваща икономическа подсистема). Регулаторът третира статичните икономически въздействия от статични блокове на динамичната управлявана икономическа подсистема. Регулаторната система на собствено-статично икономическо управление е система на собствено-статично експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява система на собствено-статично икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни системи на икономическо
управление. В нея се извършва собствено-статично регулаторно икономическо управление (което от своя страна е разновидност на регулаторното икономическо управление). Неин частен случай е саморегулиращата се система на
собствено-статично икономическо управление* (self-regulative system of a
properly-static economic management /control/) [т.е. системата на собственостатично автоматично икономическо управление* (system of a properlystatic regulatory economic management /control/)]. Вж. статично-собственостатичен икономически регулатор.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of static economic management /control/) (ключова фраза) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
регулаторна система на собствено--статично икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО АВТОМАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of
statically-reacting automatic economic management /control/), система на статично-реагиращо регулаторно автоматично икономическо управление, –
динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране, при която се осъществява експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of statically-reacting economic
management /control/), система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление, (*) – регулаторна система на икономическо управление
(система на регулаторно икономическо управление), при която установеното
значение на управляваната икономическа величина (установеното управлявано икономическо въздействие) зависи от натоварването на икономическата
система Осъществява се от статично-реагиращ икономически регулатор,
който е нейната управляваща икономическа подсистема. Тя е система на статично-реагиращо експлицитно-обусловено икономическо регулиране. Представлява система на статично-реагиращо икономическо регулиране, която самостоятелно изпълнява функцията на икономическо управление или пък е елемент на по-сложни системи на икономическо управление. В нея се извършва
статично-реагиращо регулаторно икономическо управление (което от своя
страна е разновидност на регулаторното икономическо управление). Нейни
разновидности са статично-реагиращата регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление и статично-реагиращата регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо управление. Нейни частни
случаи са още (1) саморегулиращата се система на статично-реагиращо
икономическо управление (т.е. системата на статично-реагиращо автоматично икономическо управление), (2) статично-реагиращо-програмнорегулаторна система на икономическо управление* (statically-reactingprogramme-regulatory system of an economic management /control/) [или още
системата на статично-реагиращо програмно икономическо управление*
(statically-reacting programme economic management /control/ system)] и (3)
статично-реагиращато-следящо-регулаторната система на икономическо управление* (statically-reacting-following-regulatory system of an economic
management /control/) [или още системата на статично-реагиращо следящо
икономическо управление* (statically-reacting following economic management
/control/ system)]. Вж. статично-реагиращ икономически регулатор.
РЕГУЛАТОРНА СИСТЕМА НА СТАТИЧНО-РЕАГИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory system of statically-reacting economic
management /control/) (ки) – във:
астатично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо
икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулаторна система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление;
регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление;
статично-реагираща регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (regulatory economic
management /control/ system) – икономическо управление, осъществявано чрез
икономическо регулиране; същото като експлицитно-обусловено икономическо
регулиране. То е една от разновидностите на икономическото управление, но
участвува като елемент и в другите негови разновидности, каквито са тези на
адаптивното икономическо управление. Протича в регулаторната система на
икономическо управление (в системата на регулаторното икономическо
управление). Според методите и задачите за осъществяването на
икономическото управление се подразделя на (1) икономическо управление
чрез саморегулиране (автоматично икономическо управление), което протича
в саморегулиращата се система на икономическо управление (в системата на
автоматично икономическо управление), (2) програмно икономическо управление, което протича в програмно-регулаторната система на икономическо
управление (в системата на програмно икономическо управление) и (2) следящото икономическо управление, което протича в следящо-регулаторната
система на икономическо управление (в системата на следящо икономическо
управление). Според начина, по който регулаторното икономическо
управление третира нарушаващите икономически въздействия и задаващите
икономически въздействия, то се подразделя на статично-реагиращо
регулаторно икономическо управление, което протича в регулаторната
система на статично-реагиращо икономическо управление (т.е. в системата
на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление) и астатичнореагиращо регулаторно икономическо управление, което протича в
регулаторната система на астатично-реагиращо икономическо управление
(т.е. в системата на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление).
РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regulatory economic
management /control/ system) (ки) – във:
автономно регулаторно икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като астатично-реагираща регулаторна система на икономическо
управление);
астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление;
взаимодействуващо регулаторно икономическо управление (същото като
свързано регулаторно икономическо управление);
дискретно регулаторно икономическо управление (вж. дискретно икономическо регулиране);
дискретно-непрекъснато регулаторно икономическо управление (вж.
дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
едноконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерна система на едноконтурно регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на едноконтурно икономическо управление);
едномерна система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на многоконтурно икономическо управление);
едномерна система на регулаторно икономическо управление (същото като едномерна регулаторна система на икономическо управление);
едномерно едноконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерно многоконтурно регулаторно икономическо управление;
едномерно регулаторно икономическо управление;
зависимо несвързано регулаторно икономическо управление;
изодромно регулаторно икономическо управление;
импулсно регулаторно икономическо управление (вж. и икономически регулатор с прекъсващо действие и импулсен икономически регулатор);
многоконтурно регулаторно икономическо управление;
многомерна система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като многомерна регулаторна система на многоконтурно
икономическо управление);
многомерна система на регулаторно икономическо управление (същото
като многомерна регулаторна система на икономическо управление);
многомерно многоконтурно регулаторно икономическо управление;
многомерно регулаторно икономическо управление;
невзаимодействуващо регулаторно икономическо управление (същото като несвързано регулаторно икономическо управление);
независимо несвързано регулаторно икономическо управление;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непрекъснато регулаторно икономическо управление (вж. непрекъснато икономическо регулиране);
несвързано регулаторно икономическо управление;
пропорционално регулаторно икономическо управление (вж. пропорционален икономически регулатор);
регулаторна система на многоконтурно икономическо управление;
регулаторно икономическо управление;
регулаторно икономическо управление по производна функция;
регулаторно икономическо управление с гъвкава обратна връзка;
регулаторно икономическо управление с прекъсващо действие (вж.
икономически регулатор с прекъсващо действие);
релейно регулаторно икономическо управление (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
свързано регулаторно икономическо управление;
система на автономно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на автономно икономическо управление);
система на астатично-реагиращо регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на астатично-реагиращо икономическо
управление);
система на дискретно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на дискретно икономическо управление; вж.
дискретно икономическо регулиране);
система на дискретно-непрекъснато регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на дискретно-непрекъснато
икономическо управление; вж. дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
система на едноконтурно регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на едноконтурно икономическо управление);
система на зависимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на зависимо несвързано икономическо
управление);
система на изодромно регулаторно икономичеко управление (същото като
регулаторна система на изодромно икономическо управление);
система на импулсно регулаторно икономическо управление (същото като
регулаторна система на импулсно икономическо регулиране);
система на многоконтурно регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на многоконтурно икономическо управление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на независимо несвързано регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на независимо несвързано икономическо
управление);
система на несвързано регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на несвързано икономическо управление);
система на непрекъснато регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на непрекъснато икономическо управление; вж. непрекъснато икономическо регулиране);
система на несвързано регулаторно икономическо управление (същото
като регулаторна система на несвързано икономическо управление);
система на регулаторно икономическо управление (същото като регулаторна система на икономическо управление);
система на регулаторно икономическо управление по производна функция
(същото като регулаторна система на икономическо управление по производна
функция);
система на свързано регулаторно икономическо управление (същото като
регулаторна система на свързано икономическо управление);
система на собствено-статично регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на собствено-статично икономическо управление);
система на статично-реагиращо регулаторно икономическо управление
(същото като регулаторна система на статично-реагиращо икономическо управление);
статично-реагираща система на регулаторно икономическо управление
(същото като статично-реагираща регулаторна система на икономическо управление);
статично-реагиращо регулаторно икономическо управление.
РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДНА
ФУНКЦИЯ* (derivative regulatory economic management /control/) (*) – икономическо регулиране по производна функция (регулиране в икономиката по производна функция), което протича в експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система; икономическо регулиране по производна функция, 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 икономическо регулиране по
производна функция. То е икономическо управление, при което наред от други
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------величини, управляващата икономическа величина зависи и от производната по
отношение на времето на допуснатата грешка на икономическата система.
Извършва се в регулаторна система на икономическо управление по производна функция (т.е в система на регулаторно икономическо управление по
производна функция) (която от своя страна е частен случай на регулаторната
система на икономическото управление и е една от разновидностите на системата на икономическо управление по производна функция).

РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДНА
ФУНКЦИЯ (derivative regulatory economic management /control/) (ки) – във:
регулаторно икономическо управление по производна функция;
система на регулаторно икономическо управление по производна функция
(същото като регулаторна система на икономическо управление по производна
функция).
РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА* (variable /elastic/ feed-back regulatory economic management
/control/) (*) – експлицитно-обусловено икономическо регулиране с гъвкава обратна икономическа връзка. Частен случай на регулаторно икономическо управление. Вж. икономически регулатор с гъвкава обратна икономическа връзка.
РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕКЪСВАЩО
ДЕЙСТВИЕ* (economic regulatory sampled-data management /control/) – вж.
икономически регулатор с прекъсващо действие.
РЕГУЛИРАН ВАЛУТЕН КУРС (controlled exchange rate) (ки) – във:
регулиран плаващ валутен курс (в межд.) (същото като мръсноплаващ
валутен курс (в межд.)).
РЕГУЛИРАН КУРС (controlled rate) (ки) – във:
регулиран плаващ валутен курс (в межд.) (същото като мръсноплаващ валутен курс (в межд.)).
РЕГУЛИРАН ПЛАВАЩ ВАЛУТЕН КУРС (controlled floating exchange rate)
(в межд.) – същото като мръсноплаващ валутен курс (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛИРАН ПЛАВАЩ КУРС (controlled floating rate) (ки) – във:
регулиран плаващ валутен курс (в межд.) (същото като мръсноплаващ
валутен курс (в межд.)).
РЕГУЛИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (regulated economic
subsystem) – същото като регулируема икономическа подсистема.
РЕГУЛИРАНЕ (regulation) (кд) – във:
автоматично икономическо регулиране;
автономно икономическо регулиране;
адаптивна система на икономическо регулиране (вж. самоприспособяваща се икономическа система);
астатичен закон на икономическото регулиране;
астатична система на икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
астатично икономическо регулиране (същото като астатично-реагиращо
динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;

161

161

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично икономическо
регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
астатично-реагираща система на автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на автоматично
икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично реагираща динамична система на динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на динамично икономическо регулиране
(същото като астатично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на икономическо регулиране (същото като
астатично-реагираща динамична система на икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на собствено-статично икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично автоматично икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично икономическо регулиране
(същото като астатично-реагираща динамичва система на статично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като астатично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото
като астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
астатично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система (същото като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо регулиране на икономическата система (същото
като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
безкрайна граница на икономическото регулиране;
блок-схема на икономическото регулиране;
взаимодействуващо икономическо регулиране (същото като свързано икономическо регулиране);
време на икономическото регулиране;
вход на системата на икономическо регулиране;
входно стабилизиращо динамично икономическо регулиране (вж.
принцип на входното стабилизиращо динамично икономическо регулиране);
външно динамично икономическо регулиране (същото като външно динамично регулиране на икономическата система);
външно динамично регулиране на икономическата система;
външно разходящо динамично регулиране на икономическата система;
външно разходящо регулиране на икономическата система (вж. външна разходяща регулируемост на икономическата система);
външно разходящо статично регулиране на икономическата система;
външно регулиране на икономическата система (вж. външна регулируемост на икономическата система);
външно статично икономическо регулиране (същото като външно статично регулиране на икономическата система);
външно статично регулиране на икономическата система;
външно сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
външно сходящо /конвергентно/ регулиране на икономическата система (вж. външна сходяща регулируемост на икономическата система; същото като външна конвергентна регулируемост на икономическата система);
външно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата
система;
външно сходящо динамично регулиране на икономическата система;
външно сходящо регулиране на икономическата система (вж. външна
сходяща регулируемост на икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външно сходящо статично регулиране на икономическата система;
вътрешно динамично икономическо регулиране (същото като вътрешно
динамично регулиране на икономическата система);
вътрешно динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно разходящо динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно разходящо регулиране на икономическата система (вж.
вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешно разходящо статично регулиране на икономическата система;
вътрешно регулиране на икономическата система (вж. вътрешна регулируемост на икономическата система);
вътрешно статично икономическо регулиране (същото като вътрешно
статично регулиране на икономическата система);
вътрешно статично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо /конвергентно/ регулиране на икономическата
система (вж. вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система;
същото като вътрешна конвергентна регулируемост на икономическата
система);
вътрешно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо регулиране на икономическата система (вж. вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешно сходящо статично регулиране на икономическата система;
граница на икономическото регулиране;
данъчно регулиране на монополите (в микр.);
двойно интегрално икономическо регулиране;
двуравищна система на икономическо регулиране;
двуравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на
регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на
регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен
синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез
на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез
от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема;
двуравнищна система на икономическо регулиране;
двуравнищна система на кръстосано икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема;
двустранно бюджетно регулиране (в макр.) (същото като двустранна бюджетна политика (в макр.));
дестабилизиращо автоматично икономическо регулиране (вж. автоматично икономическо регулиране);
дестабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като разходящо динамично регулиране на икономическата система);
дестабилизиращо икономическо регулиране;
дестабилизиращо програмно икономическо регулиране (вж. програмно
икономическо регулиране);
дестабилизиращо следящо икономическо регулиране (вж. следящо
икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дестабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като разходящо статично регулиране на икономическата система);
детерминирана система на икономическо регулиране;
диапазон на икономическото регулиране;
дивергентна колебателна функция на икономическото регулиране (същото като разходяща колебателна функция на икономическото пегулиране);
дивергентна монотонна функция на икономическото регулиране (същото
като разходяща монотонна функция на икономическото регулиране);
дивергентна нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като разходяща нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
дивергентна понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като разходяща понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
дивергентна функция на икономическото регулиране (същото като разходяща функция на икономическото регулиране);
дивергентно динамично икономическо регулиране (същото като разходящо
динамично регулиране на икономическата система);
дивергентно икономическо регулиране (същото като разходящо икономическо регулиране);
дивергентно колебателно икономическо регулиране (същото като разходящо колебателно икономическо регулиране);
дивергентно монотонно икономическо регулиране (същото като разходящо монотонно икономическо регулиране);
дивергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като разходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране);
дивергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като разходящо понижаващо-монотонно икономическо егулиране);
дивергентно статично икономическо регулиране (същото като разходящо
статично регулиране на икономическата система);
динамична система на автоматично икономическо регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо
регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране
(същото като динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
динамична система на динамично автоматично икономическо регулиране;
динамична система на динамично икономическо регулиране;
динамична система на икономическо регулиране;
динамична система на собствено-статично автоматично икономическо
регулиране;
динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
динамична система на статично автоматично икономическо регулиране;
динамична система на статично икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо
регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране;
динамична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
динамично автоматично икономическо регулиране;
динамично икономическо регулиране;
динамично регулиране на динамичната икономическа система;
динамично регулиране на икономическата система;
динамично регулиране на напълно-динамичната икономическа система;
динамично регулиране на статичната икономическа система;
дискретно икономическо регулиране;
дискретно-непрекъснато икономическо регулиране;
диференциален закон на икономическо регулиране (вж. последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата
система);
доброкачественост на системата на икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единичен цикъл от функционирането на системата на икономическото
регулиране (същото като функционален цикъл на икономическото регулиране);
едноконтурно автоматично икономическо регулиране (същото като едноконтурно икономическо саморегулиране)(
едноконтурно икономическо регулиране;
едномерна система на автоматично икономическо регулиране;
едномерна система на едноконтурно автоматично икономическо регулиране;
едномерна система на едноконтурно икономическо регулиране;
едномерна система на икономическо регулиране;
едномерна система на многоконтурно автоматично икономическо регулиране;
едномерна система на многоконтурно икономическо регулиране;
едномерно автоматично икономическо регулиране (същото като едномерно икономическо саморегулиране);
едномерно едноконтурно автоматично икономическо регулиране (същото
като едномерно едноконтурно икономическо саморегулиране);
едномерно едноконтурно икономическо регулиране;
едномерно икономическо регулиране;
едномерно многоконтурно автоматично икономическо регулиране (същото като едномерно многоконтурно икономическо саморегулиране);
едномерно многоконтурно икономическо регулиране;
едноравнищен синтез от двуравнищни системи на икономическо регулиране в тяхната цялост;
едностранно бюджетно регулиране (същото като едностранна бюджетна политика (в макр.));
екзогенно метарегулаторно икономическо регулиране;
експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
екстремално икономическо регулиране (същото като оптимално икономическо регулиране);
ендогенно метарегулаторно икономическо регулиране;
зависимо несвързано икономическо регулиране;
закон на икономическото регулиране;
затворен контур на икономическото регулиране (вж. комбинирано коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------затворена система на икономическо регулиране (същото като затворена
регулаторна икономическа система);
затворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално
/екстремално/ икономическо регулиране);
измерителен блок на динамичното икономическо регулиране (вж.
принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
изодромен закон на икономическото регулиране;
изодромно икономическо регулиране;
изпълнителен блок на динамичното икономическо регулиране (вж.
принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
изход на системата на икономическо регулиране;
изходно стабилизиращо динамично икономическо регулиране (вж.
принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
икономическо метарегулиране;
икономическо регулиране на икономически системи;
икономическо регулиране на икономическия регулатор (същото като икономическо метарегулиране);
икономическо регулиране на монополите (в микр.);
икономическо регулиране на неикономически системи;
икономическо регулиране по втора производна функция (вж. икономическо регулиране по производна функция);
икономическо регулиране по втора производна функция;
икономическо регулиране по производна функция;
икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка;
икономическо регулиране с прекъсващо действие (вж. икономически
регулатор с прекъсващо действие);
икономическо регулиране;
имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
импулсна преходна функция на грешката на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо
регулиране;
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;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 икономическо регулиране (вж. и икономически регулатор с прекъсващо действие и импулсен икономически регулатор);
интегрален закон на икономическото регулиране (същото като астатичен
закон на икономическото регулиране; вж. и последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система);
интервал на икономическото регулиране;
колебателна функция на икономическото регулиране;
колебателно икономическо регулиране;
комбинирано бюджетно регулиране (в макр.) (същото като комбинирана
бюджетна политика (в макр.));
конвергентна колебателна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща колебателна функция на икономическото регулиране);
конвергентна монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране);
конвергентна функция на икономическото регулиране (същото като сходяща функция на икономическото регулиране);
конвергентно динамично икономическо регулиране (същото като сходящо
динамично регулиране на икономическата система);
конвергентно икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конвергентно колебателно икономическо регулиране (същото като сходящо колебателно икономическо регулиране);
конвергентно монотонно икономическо регулиране (същото като сходящо
монотонно икономическо регулиране);
конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като сходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране);
конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото
като сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
конвергентно статично икономическо регулиране (същото като сходящо
статично регулиране на икономическата система);
коригираща динамична функция на стабилизиращото икономическо
регулиране (вж. принцип на изходното стабилизиращо икономическо регулиране);
косвено икономическо регулиране;
крайна граница на икономическото регулиране;
критерий за качество на икономическото регулиране;
критерий за качество на системата на икономическо регулиране (вж.
критерий за качество на икономическото регулиране);
линейна нестационарна система на икономическо регулиране;
линейна система на икономическо регулиране;
линейна стационарна система на икономическо регулиране;
макроикономическо регулиране на макроикономически системи;
макроикономическо регулиране на микроикономически системи;
макроикономическо регулиране;
метарегулаторно икономическо регулиране;
микроикономическо регулиране на макроикономически системи;
микроикономическо регулиране на микроикономически системи;
микроикономическо регулиране;
многоконтурно автоматично икономическо регулиране (същото като
многоконтурно икономическо саморегулиране);
многоконтурно икономическо регулиране;
многомерна система на автоматично икономическо регулиране;
многомерна система на едноконтурно икономическо регулиране;
многомерна система на икономическо регулиране;
многомерна система на многоконтурно автоматично икономическо регулиране;
многомерна система на многоконтурно икономическо регулиране;
173

173

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------многомерно автоматично икономическо регулиране (същото като многомерно икономическо саморегулиране);
многомерно едноконтурно икономическо регулиране;
многомерно икономическо регулиране;
многомерно многоконтурно автоматично икономическо регулиране (същото като многомерно многоконтурно икономическо саморегулиране);
многомерно многоконтурно икономическо регулиране;
многоравнищна система на икономическо регулиране;
моделиране на икономическото регулиране;
монотонна функция на икономическото регулиране;
монотонно икономическо регулиране;
нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
невзаимодействуващо икономическо регулиране (същото като несвързано
икономическо регулиране);
независимо несвързано икономическо регулиране;
неикономическо регулиране на икономически системи;
нелинейна нестационарна система на икономическо регулиране;
нелинейна система на икономическо регулиране;
нелинейна стационарна система на икономическо регулиране;
неоптимално /неекстремално/ икономическо регулиране;
непреднамерено икономическо регулиране (същото като имплицитнообусловено икономическо регулиране);
непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено
икономическо регулиране;
непрекъснато икономическо регулиране;
нереагираща система на икономическо регулиране;
несвързано икономическо регулиране;
нестационарна детерминирана система на икономическо регулиране;
нестационарна система на икономическо регулиране;
нестационарна стохастична система на икономическо регулиране;
обективно-осъществяващо се експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
обективно-осъществяващо се икономическо регулиране;
обективно-осъществяващо се имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
оператор на системата на икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------операторно уравнение на системата на икономическо регулиране;
оптимално /екстремално/ икономическо регулиране;
отрицателен статизъм на икономическото регулиране;
поведенческо-динамична система на разходящо колебателно статично
икономическо регулиране;
поведенческо-динамична система на разходящо нарастващо-монотонно
статично икономическо регулиране;
поведенческо-динамична система на сходящо колебателно статично
икономическо регулиране;
поведенческо-динамична система на сходящо нарастващо-монотонно
статично икономическо регулиране;
подсистема за регулиране на икономическата система (същото като регулираща икономическа подсистема);
политика на икономическа стабилизация с регулиране по производна функция (в макр.);
положителен статизъм на икономическото регулиране;
понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
последоватален синтез на двуравнищни системи на икономическото регулиране;
последователен синтез от успоредни синтези на двуравнищни системи
на икономическото регулиране;
предавателна функция на грешката на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
предавателна функция на затворената непрекъсната линейна динамична
система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение
към задаващото въздействие;
предавателна функция на затворената непрекъсната линейна динамична
система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение
към нарушаващото въздействие;
предавателна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
предавателна функция на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предавателни функции на непрекъснатата линейна динамична система
на експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
преднамерено икономическо регулиране (същото като експлицитнообусловено икономическо регулиране);
принцип на входното стабилизиращо динамично икономическо регулиране;
принцип на изходното стабилизиращо динамично икономическо регулиране;
принцип на икономическо регулиране по отклонение (вж. икономическа стабилизация по отклонение);
принцип на икономическо регулиране по смущение (вж. икономическа
стабилизация по смущение);
принципи на стабилизиращото динамично икономическо регулиране;
програмно икономическо регулиране;
програмно регулиране на икономическата система (вж. програмирано
поведение на икономическата система);
пропорционален закон на икономическото регулиране (същото като статичен закон на икономическото регулиране);
пропорционално икономическо регулиране (вж. пропорционален икономически регулатор);
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране (същото като изодромен закон на икономическото регулиране);
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране с производна функция;
пряко икономическо регулиране;
разтворена система на икономическо регулиране (същото като разтворена регулаторна икономическа система);
разходяща /дивергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
разходяща /дивергентна/ функция на икономическото регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходящо /дивергентно/ динамично икономическо регулиране (същото
като разходящо динамично регулиране на икономическата система);
разходящо /дивергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ монотонно икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
разходящо /дивергентно/ статично икономическо регулиране (същото като разходящо статично регулиране на икономическата система);
разходящо /дивергентно/ статично регулиране на икономическата система;
реагираща система на икономическо регулиране;
регулиране на икономическата система;
регулиране на макроикономическата система (същото като макроикономическо регулиране);
регулиране на микроикономическата система (същото като микроикономическо регулиране);
регулиране на монополите (в микр.);
регулиране на монополите чрез данък като обща сума (в микр.);
регулиране на монополите чрез данъци (в микр.) (същото като данъчно регулиране на монопола (в микр.));
регулиране на монополите чрез количествен данък (в микр.) (същото като
регулиране на монополите чрез специфичен данък (в микр.));
регулиране на монополите чрез специфичен данък (в микр.);
релейно икономическо регулиране (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие и релеен икономически регулатор);
свързано икономическо регулиране;
система за регулиране на икономическата система (същото като регулираща икономическа подсистема);
система на автоматично икономическо регулиране;
система на автономно икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като
система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
система на ататично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на външно динамично икономическо регулиране;
система на външно икономическо регулиране (вж. външна регулируемост на икономическата система);
система на външно разходящо икономическо регулиране (вж. външна
разходяща регулируемост на икономическата система);
система на външно статично икономическо регулиране;
система на външно сходящо икономическо регулиране (вж. външна
сходяща регулируемост на икономическата система);
система на вътрешно динамично икономическо регулиране;
система на вътрешно икономическо регулиране (вж. вътрешна регулируемост на икономическата система);
система на вътрешно разходящо икономическо регулиране (вж. вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система);
система на вътрешно статично икономическо регулиране;
система на вътрешно сходящо икономическо регулиране (вж. вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система);
система на дестабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като система на разходящо динамично икономическо регулиране);
система на дестабилизиращо икономическо регулиране;
система на дестабилизиращо икономическо регулиране;
система на дестабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като система на разходящо статично икономическо регулиране);
система на дивергентно динамично икономическо регулиране (същото като система на разходящо динамично икономическо регулиране);
система на дивергентно икономическо регулиране (същото като система
на разходящо икономическо регулиране);
система на дивергентно колебателно икономическо регулиране (същото
като система на разходящо колебателно икономическо регулиране);
система на дивергентно монотонно икономическо регулиране (същото
като система на разходящо монотонно икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на дивергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на разходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране);
система на дивергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на разходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
система на дивергентно статично икономическо регулиране (същото като система на разходящо статично икономическо регулиране);
система на динамично автоматично икономическо регулиране;
система на динамично икономическо регулиране;
система на дискретно икономическо регулиране (вж. дискретно икономическо регулиране);
система на дискретно-непрекъснато икономическо регулиране (вж.
дискретно-непрекъснато икономическо регулиране);
система на едноконтурно автоматично икономическо регулиране;
система на едноконтурно икономическо регулиране;
система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране (същото
като експлицитно-обусловена регулаторна икономическа система);
система на зависимо несвързано икономическо регулиране;
система на затворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране);
система на изодромно икономическо регулиране;
система на икономическо регулиране без метарегулиране;
система на икономическо регулиране по производна функция;
система на икономическо регулиране при двуравнищен синтез (същото
като двуравнищна система на икономическо регулиране);
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата и на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на

179

179

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕАГИРАНЕ НА ФИРМИТЕ
до РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо регулиране при едноравнищен синтез на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при многоравнищен синтез (същото
като многоравнищна система на икономическо регулиране);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на
икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа
подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата
икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез на регулируемата икономическа
подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при последователен синтез от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при последователен синтез
от успоредни синтези на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при триравнищен синтез (същото
като триравнищна система на икономическо регулиране);
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулиращата икономическа
подсистема);
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез на регулируемата икономическа
подсистема);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата
икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и последователен синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема (същото като двуравнищна система на икономическо регулиране при успоредeн синтез на регулируемата икономическа подсистема и
успореден синтез на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез от
последователни синтези на регулиращата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране при успореден синтез от последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема (същото като
двуравнищна система на икономическо регулиране при успореден синтез от
последователни синтези на регулируемата икономическа подсистема);
система на икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка;
система на икономическо регулиране с прекъсващо действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие);
система на икономическо регулиране с разпределени параметри;
система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри;
система на икономическо регулиране;
система на имплицитно-обусловено икономическо регулиране (същото като имплицитно-обусловена регулаторна икономическа система);
система на имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
система на импулсно икономическо регулиране;
система на импулсно-стабилизирано икономическо регулиране (същото
като система на импулсна икономическа стабилизация);
система на колебателно икономическо регулиране;
система на конвергентно динамично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо динамично икономическо регулиране);
система на конвергентно икономическо регулиране (същото като система
на сходящо икономическо регулиране);
система на конвергентно икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на конвергентно колебателно икономическо регулиране (същото
като система на сходящо колебателно икономическо регулиране);
система на конвергентно монотонно икономическо регулиране (същото
като система на сходящо монотонно икономическо регулиране);
система на конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране);
система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
система на конвергентно статично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо статично икономическо регулиране);
система на макроикономическо регулиране;
система на микроикономическо регулиране;
система на многоконтурно автоматично икономическо регулиране;
система на многоконтурно икономическо регулиране;
система на монотонно икономическо регулиране;
система на нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
система на независимо несвързано икономическо регулиране;
система на неоптимално /неекстремално/ икономическо регулиране
(вж. неоптимално /неекстремално/ икономичмеско регулиране);
система на непрекъснато икономическо регулиране (вж. непрекъснато
икономическо регулиране);
система на непрекъснато-стабилизирано икономическо регулиране (същото като система на непрекъсната икономическа стабилизация);
система на нереагиращо икономическо регулиране;
система на несвързано икономическо регулиране;
система на обективно-осъществяващо се експлицитно-обусловено
икономическо регулиране (вж. обективно-осъществяващо се експлицитнообусловено икономическо регулиране);
система на обективно-осъществяващо се икономическо регулиране
(вж. обективно-осъществяващо се икономическо регулиране);
система на обективно-осъществяващо се имплицитно-обусловено
икономическо регулиране (вж. обективно-осъществяващо се имплицитнообусловено икономическо регулиране);
система на оптимално /екстремално/ икономическо регулиране (вж.
оптимално /екстремално/ икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на последователно-импулсно-стабилизирано икономическо регулиране (същото като система на последователна импулсна икономическа стабилизация);
система на последователно-непрекъснато-стабилизирано икономическо
регулиране (същото като система на последователна непрекъсната икономическа стабилизация);
система на последователно-стабилизирано икономическо регулиране
(същото като система на последователна икономическа стабилизация);
система на програмно икономическо регулиране;
система на пропорционално икономическо регулиране (вж. пропорционален икономически регулатор);
система на пряко икономическо регулиране (същото като система на икономическо регулиране и като регулаторна икономическа система);
система на разтворено оптимално икономическо регулиране (вж. оптимално /екстремално/ икономическо регулиране);
система на разходящо /дивергентно/ динамично икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ колебателно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ монотонно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на разходящо /дивергентно/ статично икономическо регулиране;
система на реагиращо икономическо регулиране;
система на свързано икономическо регулиране;
система на следящо икономическо регулиране;
система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
система на собствено-статично икономическо регулиране;
система на стабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо динамично икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на стабилизиращо икономическо регулиране;
система на стабилизиращо статично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо статично икономическо регулиране);
система на статично автоматично икономическо регулиране;
система на статично автоматично икономическо регулиране;
система на статично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо
регулиране;
система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
система на субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано експлицитнообусловено икономическо регулиране);
система на субективно-организирано икономическо регулиране (вж.
обективно-организирано се икономическо регулиране);
система на субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране (вж. субективно-организирано имплицитно-обусловено
икономическо регулиране);
система на сходящо /конвергентно/ динамично икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране;
система на успоредно-импулсно-стабилизирано икономическо регулиране
(същото като система на успоредна импулсна икономическа стабилизация);
система на успоредно-непрекъснато-стабилизирано икономическо регулиране (същото като система на успоредна непрекъсната икономическа стабилизация);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на успоредно-стабилизирано икономическо регулиране (същото
като система на успоредна икономическа стабилизация);
система на хомеостатично-неподдържащо икономическо регулиране
(същото като система на дестабилизиращо икономическо регулиране);
система на хомеостатично-поддържащо икономическо регулиране (същото като система на стабилизиращо икономическо регулиране);
система от модели за многоравнищно оптимизиране при икономическо регулиране (вж. система от модели за многоравнищно оптимизиране на
социалистическата икономика);
система от операторни уравнения на системата на икономическото регулиране;
следящо икономическо регулиране;
смесен закон на икономическото регулиране (вж. последователно коригиране на динамичните свойства на регулаторната икономическата система);
собствено-статична система на автоматично икономическо регулиране;
собствено-статична система на икономическо регулиране;
собствено-статична система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране (същото като собствено-статична система на автоматично икономическо регулиране);
собствено-статична система на собствено-статично икономическо регулиране (същото като собствено-статична система на икономическо регулиране);
собствено-статична система на статично автоматично икономическо
регулиране (същото като собствено-статична система на автоматично икономическо регулиране);
собствено-статична система на статично икономическо регулиране
(същото като собствено-статична система на икономическо регулиране);
собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
собствено-статично икономическо регулиране;
собствено-статично регулиране на икономическата система (същото като собствено-статично икономическо регулиране);
социално регулиране на монополите (в микр.);
спонтанно /непреднамерено/ икономическо регулиране (същото като имплицитно-обусловено икономическо регулиране);
стабилизиращо автоматично икономическо регулиране (вж. автоматично икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стабилизиращо динамично икономическо регулиране (същото като сходящо динамично регулиране на икономическата система);
стабилизиращо икономическо регулиране;
стабилизиращо програмно икономическо регулиране (вж. програмно
икономическо регулиране);
стабилизиращо следящо икономическо регулиране (вж. следящо икономическо регулиране);
стабилизиращо статично икономическо регулиране (същото като сходящо статично регулиране на икономическата система);
статизъм на икономическото регулиране;
статика на икономическото регулиране;
статичен закон на икономическото регулиране;
статична система на автоматично-икономическо регулиране;
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статична система на динамично автоматично икономическо регулиране;
статична система на динамично икономическо регулиране;
статична система на икономическо регулиране;
статична система на собствено-статично автоматично икономическо
регулиране;
статична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статична система на статично автоматично икономическо регулиране;
статична система на статично икономическо регулиране;
статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо
регулиране;
статична система на статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо
регулиране);
статична система на статично-реагиращо динамично икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща статична система на
статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статична система на статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система на статичнореагиращо статично икономическо регулиране);
статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично автоматично икономическо регулиране;
статично икономическо регулиране (същото като статично регулиране на
икономическата система);
статично регулиране на динамичната икономическа система;
статично регулиране на икономическата система;
статично регулиране на поведенческо-динамичната икономическа система;
статично регулиране на статичната икономическа система;
статично-реагираща динамична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща динамична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща динамична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща динамична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо автоматично статично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща динамична система на статично-реагиращо
статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо регулиране);
статично-реагираща система на астатично-реагиращо икономическо
регулиране (същото като статично-реагираща система на астатичнореагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща система на динамично автоматично икономическо
регулиране (същото като статично реагираща динамична система на динамично автоматично икономическо регулиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на автоматично икономическо
регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране (същото като статично-реагираща
статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на астатично-реагиращо икономическо регулиране (същото като статично-реагираща статична система
на астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагираща статична система на динамично автоматично
икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагираща статична система на динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на собствено-статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично автоматично
икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагираща статична система на статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично автоматично регулиране на икономическата система (същото като статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране);
статично-реагиращо динамично икономическо регулиране;
статично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система
(същото като статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагиращо икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично автоматично икономическо регулиране;
статично-реагиращо статично автоматично регулиране на икономическата система (същото като статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране);
статично-реагиращо статично икономическо регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------статично-реагиращо статично регулиране на икономическата система
(същото като статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
стационарна детерминирана система на икономическо регулиране;
стационарна детерминирана система на икономическо регулиране;
стационарна система на икономическо регулиране;
стационарна стохастична система на икономическо регулиране;
стохастична система на икономическо регулиране;
субективно-организирано експлицитно-обусловено икономическо регулиране;
субективно-организирано икономическо регулиране;
субективно-организирано имплицитно-обусловено икономическо регулиране;
сходяща /конвергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ функция на икономическото регулиране;
сходящо /конвергентно/ динамично икономическо регулиране (същото като сходящо динамично регулиране на икономическата система);
сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ понижаващо- монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране (същото като
сходящо статично регулиране на икономическата система);
сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата система;
теория на икономическото регулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------триравнищна система на икономическо регулиране без метарегулиране
(същото като триравнищна регулаторна икономическа система без
метарегулиране);
триравнищна система на икономическо регулиране с метарегулиране
(същото като триравнищна регулаторна икономическа система с метарегулиране);
триравнищна система на икономическо регулиране;
уравнение на икономическото регулиране;
уравнение на системата на икономическо регулиране (вж. операторно
уравнение на системата на икономическо регулиране);
успореден синтез на двуравнищни системи на икономическото регулиране;
успореден синтез от последователни синтези на двуравнищни системи
на икономическото регулиране;
функционален цикъл на икономическото регулиране;
функция на дестабилизиращото икономическо регулиране (същото като
разходяща функция на икономическото регулиране);
функция на икономическото регулиране;
функция на стабилизиращото икономическо регулиране (същото като
сходяща функция на икономическото регулиране);
функция на хомеостатично-неподдържащото икономическо регулиране
(същото като сходяща функция на икономическото регулиране);
функция на хомеостатично-поддържащото икономическо регулиране
(същото като сходяща функция на икономическото регулиране);
характеристики за качество на икономическото регулиране;
хомеостатично-неподдържащо икономическо регулиране;
хомеостатично-поддържащо икономическо регулиране;
ценово регулиране на монополите (в микр.);
честотна характеристика на грешката на затворената непрекъсната
линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо
регулиране;
честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
честотна характеристика на затворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към задаващото въздействие;
честотна характеристика на разтворената непрекъсната линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране по отношение към нарушаващото въздействие;
честотни характеристики на непрекъснатата линейна динамична система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(regulation on the dynamic economic system) (ки) – във:
динамично регулиране на динамичната икономическа система;
динамично регулиране на напълно-динамичната икономическа система;
статично регулиране на динамичната икономическа система;
статично регулиране на поведенческо-динамичната икономическа система.
РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regulation on the
economic system), икономическо регулиране, (*) – осъществяван чрез обратна икономическа връзка целенасочен процес (1) на поддържане на параметрите
на поведението на икономическата система (респ. на нейното изходно икономическо състояние, на нейния изход) в предвидени от нея или наложени отвън
граници (наречени икономически хомеостазис) или (2) на промяна и приспособяване на тези параметри към нови граници (т.е. на промяна на установения
икономически хомеостазис и преминаване към нов, установяващ се
икономически хомеостазис, респ. на разрушаване на съществуващата
икономическа система). Протича в системата на икономическото регулиране
(в регулаторната икономическа система). В първия случай се извършва стабилизиращо икономическо регулиране, а във втория – дестабилизиращо
икономическо регулиране. Представлява едно от необходимите свойства на
кибернетичните икономически системи, което е обусловено от действието на
обратните икономически връзки. Разграничават се макроикономическо
регулиране
(регулиране
на
макроикономическата
система)
и
микроикономическо регулиране (регулиране на микроикономическата
система). В случай че желаните параметри на състоянието на икономическата
система, наричани задаващи икономически въздействия (или още задаващи
икономически величини), не са предварително известни (а са неизявени и
спонтанно-възникващи),
тогава
е
налице
имплицитно-обусловено
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обусловено икономическо регулиране. То протича в имплицитно-обусловената
регулаторна икономическа система. В случай че задаващите икономически
въздействия (величини) са предварително известни (изявени, преднамерени,
изпреварващо и целенасочено формулирани), тогава е налице експлицитнообусловено икономическо регулиране. То протича в експлицитно-обусловената
регулаторна икономическа система. Есплицитно-обусловеното икономическо
регулиране е частен случай и е една от функциите на управлението на икономическите системи (на икономическото управление). Тогава то е регулаторно
икономическо управление (което от своя страна е низша форма на адаптивното икономическо управление и дори някои автори го изключват от неговия обхват) Други разновидности на икономическото управление са тези на самото
адаптивно икономическо управление. Управленската система, в която се осъществява регулаторното икономическото управление, е регулаторната система на икономическо управление (системата на регулаторно икономическо
управление), която от своя страна една от разновидностите на системата на
икономическо управление (други разновидности на системата икономическо
управление са системите на адаптивното икономическо управление). Икономическото регулиране е регулаторно икономическо икономическо управление,
ако е експлицитно-обусловено икономическо регулиране.
В този смисъл икономическото регулиране (въобще) е по-широко понятие
от регулаторното икономическо управление: не всеки процес на икономическо
регулиране, а само процесът на експлицитно-обусловеното икономическо регулиране е регулаторно икономическо управление, но икономическото управление обезателно включва експлицитно-обусловеното икономическото регулиране (като в повечето случаи обаче без да се изчерпва с него). Когато икономическото управление се изчерпва само с експлицитно-обусловеното икономическо регулиране, т.е. когато то е само регулаторно икономическо управление, тогава последното е частен случай на икономическото управление
изобщо (и на адаптивното икономическо управление по-специално). В противния случай освен екплицитно-обусловеното икономическо регулиране
адаптивното икономическо управление включва и други, по-висши от регулирането форми и зависимости (вж. самоприспособяваща се икономическа система, т.е. система на адаптивно икономическо управление).
Експлицитно-обусловеното икономическо регулиране (или просто –
експлицитното икономическо регулиране) се получава от имплицитнообусловеното икономическо регулиране (или просто – от имплицитното икономическо регулиране), като последното се разшири (се допълни) с включване
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(инкорпориране) в него на задаващото икономическо въздействие. Съотношенията между имплицитното икономическо регулиране, експлицитното икономическо регулиране и регулаторното икономическо управление са представени в теоретико-множествената схема на фиг. 1. На нея с A е означено множеството на всички случаи на имплицитно икономическо регулиране (както самостоятелно съществуващи, така и вградени в експлицитното икономическо
регулиране), с B – множеството на случаите на самостоятелно имплицитно
икономическо регулиране, с C – множеството на всички случаи на експлицитно икономическо регулиране (както като частни случаи на адаптивното икономическо управление, което се свежда само до експлицитното икономическо
регулиране, така и вградените в по-сложно организираните форми на адаптивно икономическо управление, което освен експлицитното икономическо регулиране включва и други зависимости на управление), D – множеството на случаите на експлицитно икономическо регулиране, което изцяло изчерпва процесите на регулаторното и на адаптивното икономическо управление (икономическото регулиране като частен случай на икономическо управление), E –
множеството на случаите на експлицитно икономическо регулиране, което е
вградено в по-сложни форми на организиране на икономическото управление
(например на самоприспособяващото се или пък на самонастройващото се
икономическо управление).
A
B
C
D
E
Фиг. 1. Съотношения между имплицитното
икономическо регулиране, експлицитното
икономическо регулиране и адаптивното
икономическо управление

Според вероятностните му характеристики се различават детерминирано
икономическо регулиране (determinate economic regulation) (то протича в де-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------терминираната система на икономическо регулиране) и случайно
/стохастично/ икономическо регулиране (stochastic determinate economic
regulation) (то протича в стохастичната система на икономическо регулиране). Според това дали субективният фактор участвува или не участвува преднамерено в икономическото регулиране (в регулаторния икономически процес), то се подразделя на субективно-организирано икономическо регулиране
(то протича в системата на субективно-организирано икономическо регулиране) и обективно-осъществяващо се икономическо регулиране (то протича в
системата на обективно-осъществяващо се икономическо регулиране). Според методите и задачите, които има да осъществява икономическото регулиране, то се подразделя на автоматично, програмно и следящо икономическо регулиране.
(1) Автоматичното икономическо регулиране (наричано още икономическо саморегулиране), протича в системата на автоматично икономическо регулиране (в автоматично-регулаторната икономическа система), която от
своя страна е една от разновидностите на системата на икономическо регулиране изобщо (на регулаторната икономическа система). Специфичното за него
е, че то автоматично поддържа постоянно значение на изхода на икономическата система чрез настройване на икономическия регулатор. При експлицитнообусловено икономическо регулиране автоматичното икономическо регулиране е автоматично икономическо управление, наричано още икономическо управление чрез саморегулиране (което от своя страна е една от разновидностите
на регулаторното икономическо управление). Автоматичното икономическо
управление се осъществява в саморегулираща се система на икономическо управление, наричана още система на автоматично икономическо управление
или накратко – саморегулираща се икономическа система (която от своя страна е една от разновидностите на регулаторната система на икономическо управление, т.е. на системата на регулаторното икономическо управление. Според степента и характера на обхващане на икономическата динамика от икономическия регулатор (от регулиращата икономическа подсистема) се конституират две основни вида на автоматичното икономическо регулиране – статично и динамично.
(а) Статичното автоматично икономическо регулиране протича в системата на статично автоматично икономическо регулиране и от своя страна
има две разновидности – собствено-статично автоматично икономическо
регулиране (извършва се в системата на собствено-статичното автоматично икономическо регулиране) и статично-реагиращо статично автоматично
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо регулиране (извършва се в системата на статично-реагиращо
статично автоматично икономическо регулиране).
(б) Динамичното автоматично икономическо регулиране протича в системата на динамично автоматично икономическо регулиране) и от своя страна също има две разновидности – статично-реагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (извършва се в системата на динамично
статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране) и астатичнореагиращо динамично автоматично икономическо регулиране (същото като
астатично-реагиращо автоматично икономическо регулиране) [извършва се в
системата на астатично-реагиращо динамично автоматично икономическо
регулиране) (същото като система на астатично-реагиращо автоматично
икономическо регулиране)]. Статично-реагиращото статично и статичнореагиращото динамично автоматично икономическо регулиране са разновидности на по-общото понятие за статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране. Така че икономическото множество от случаи на статично-реагиращо автоматично икономическо регулиране е сечение на множеството от случаи на статично автоматично икономическо регулиране и множеството от случаи на динамично автоматично икономическо регулиране.
При експлицитно-обусловено икономическо регулиране статичнореагиращото динамично автоматично икономическо регулиране е статичнореагиращо икономическо управление чрез саморегулиране, наричано още статично-реагиращо автоматично икономическо управление (което от своя страна е една от разновидностите на регулаторното икономическо управление).
Статично-реагиращото автоматично икономическо управление се осъществява
в саморегулираща се система на статично-реагиращо икономическо управление, наричана още система на статично-реагиращо автоматично икономическо управление или накратко – саморегулираща се икономическа система
(която от своя страна е една от разновидностите на регулаторната система на
икономическо управление. От своя страна също при експлицитнообусловеното икономическо регулиране астатично-реагиращото динамично
автоматично икономическо регулиране е астатично-реагиращо икономическо
управление чрез саморегулиране, наричано още астатично-реагиращо автоматично икономическо управление (което от своя страна е една от разновидностите на регулаторното икономическо управление). Астатичнореагиращото автоматично икономическо управление се осъществява в саморегулиращата се система на астатично-реагиращо икономическо управление,
наричана още система на астатично-реагиращо автоматично икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------управление (която от своя страна е една от разновидностите на регулаторната
система на икономическо управление, т.е. на системата на регулаторното икономическо управление
(2) Програмното икономическо регулиране протича в системата на програмно икономическо регулиране (наричана още програмно-регулаторна икономическа система), която от своя страна е една от разновидностите на системата на икономическо регулиране. Специфичното за него е, че поведението на
икономическата система се регулира по предварително зададена програма.
Предполага се че то обикновено то се извършва при експлицитно-обусловено
икономическо регулиране и затова е програмно икономическо управление (което от своя страна е една от разновидностите на регулаторното икономическо
управление). Програмното икономическо управление се осъществява в програмно-регулаторна система на икономическо управление, наричана още система на програмно икономическо управление (която от своя страна е една от
разновидностите на системата на регулаторното икономическо управление).
(3) Следящото икономическо регулиране протича в системата на следящо икономическо регулиране (наричана още следящо регулаторна икономическа система), която от своя страна също е една от разновидностите на системата на икономическо регулиране. Специфичното за него е, че програмата на регулирането не е предварително разчетена, а се задава в зависимост от изменението на околната среда или на определен обект, външен по отношение на
системата на икономическото регулиране, но обуславящ нейното поведение. И
тук се предполага че то обикновено се извършва при експлицитно-обусловено
икономическо регулиране и затова е следящо икономическо управление (което
от своя страна е една от разновидностите на регулаторното икономическо управление). Следящото икономическо управление се осъществява в следящорегулаторна система на икономическо управление, наричана още система на
следящо икономическо управление (която от своя страна е една от разновидностите на системата на регулаторното икономическо управление).
РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regulation on the
economic system) (ки) – във:
астатично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система (същото като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
астатично-реагиращо регулиране на икономическата система (същото
като астатично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
външно динамично регулиране на икономическата система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външно разходящо динамично регулиране на икономическата система;
външно разходящо регулиране на икономическата система (вж. външна разходяща регулируемост на икономическата система);
външно разходящо статично регулиране на икономическата система;
външно регулиране на икономическата система (вж. външна регулируемост на икономическата система);
външно статично регулиране на икономическата система;
външно сходящо динамично регулиране на икономическата система;
външно сходящо регулиране на икономическата система (вж. външна
сходяща регулируемост на икономическата система);
външно сходящо статично регулиране на икономическата система;
вътрешно динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно разходящо динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно разходящо регулиране на икономическата система (вж.
вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешно разходящо статично регулиране на икономическата система;
вътрешно регулиране на икономическата система (вж. вътрешна регулируемост на икономическата система);
вътрешно статично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо регулиране на икономическата система (вж. вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешно сходящо статично регулиране на икономическата система;
динамично регулиране на динамичната икономическа система;
динамично регулиране на икономическата система;
динамично регулиране на напълно-динамична икономическа система;
динамично регулиране на статичната икономическа система;
икономическо регулиране на икономически системи;
неикономическо регулиране на икономически системи;
подсистема за регулиране на икономическата система (същото като регулираща икономическа подсистема);
програмно регулиране на икономическата система (вж. програмирано
поведение на икономическата система);
разходящо /дивергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
разходящо /дивергентно/ статично регулиране на икономическата система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------регулиране на икономическата система;
регулиране на макроикономическата система (същото като макроикономическо регулиране);
регулиране на микроикономическата система (същото като микроикономическо регулиране);
система за регулиране на икономическата система (същото като регулираща икономическа подсистема);
система на вътрешно статично икономическо регулиране;
собствено-статично регулиране на икономическата система (същото като собствено-статично икономическо регулиране);
статично регулиране на динамичната икономическа система;
статично регулиране на икономическата система;
статично регулиране на поведенческо-динамичната икономическа система;
статично регулиране на статичната икономическа система;
статично-реагиращо динамично автоматично регулиране на икономическата система (същото като статично-реагиращо динамично автоматично
икономическо регулиране);
статично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система
(същото като статично-реагиращо динамично икономическо регулиране);
статично-реагиращо статично автоматично регулиране на икономическата система (същото като статично-реагиращо статично автоматично
икономическо регулиране);
статично-реагиращо статично регулиране на икономическата система
(същото като статично-реагиращо статично икономическо регулиране);
сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата система.
РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕГУЛАТОР (regulation on the
economic regulator) (ки) – във:
икономическо регулиране на икономическия регулатор.
РЕГУЛИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regulation
on macroeconomic system) – същото като макроикономическо регулиране. Вж. и
регулиране на икономическата система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛИРАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regulation
on macroeconomic system) (ки) – във:
макроикономическо регулиране на макроикономически системи;
регулиране на макроикономическата система (същото като макроикономическо регулиране).
РЕГУЛИРАНЕ НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regulation
on microeconomic system) – същото като микроикономическо регулиране. Вж.
регулиране на икономическата система.
РЕГУЛИРАНЕ НА МИКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regulation
on microeconomic system) (ки) – във:
макроикономическо регулиране на микроикономически системи;
микроикономическо регулиране на микроикономически системи;
регулиране на микроикономическата система (същото като микроикономическо регулиране).
РЕГУЛИРАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ (monopolies regulation) (в микр.) – форма на държавна намеса с цел ограничаване на пазарната мощ на монополите (в
микр.). Към него спадат социалното регулиране на монополите (в микр.), икономическото регулиране на монополите (в микр.), данъчното регулиране на
монополите (в микр.), ценовото регулиране на монополите (в микр.).
РЕГУЛИРАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ (monopolies regulation) (ки) – във:
данъчно регулиране на монополите (в микр.);
икономическо регулиране на монополите (в микр.);
регулиране на монополите (в микр.);
регулиране на монополите чрез данък като обща сума (в микр.);
регулиране на монополите чрез данъци (в микр.) (същото като данъчно регулиране на монопола (в микр.));
регулиране на монополите чрез количествен данък (в микр.) (същото като
регулиране на монополите чрез специфичен данък (в микр.));
регулиране на монополите чрез специфичен данък (в микр.);
социално регулиране на монополите (в микр.);
ценово регулиране на монополите (в микр.).
РЕГУЛИРАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ ЧРЕЗ ДАНЪК КАТО ОБЩА СУМА
(monopolies total-tax regulation) (в микр.) – тип данъчно регулиране на монопо201
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лите (в микр.) чрез въвеждане на общ (глобален) данък върху тяхната дейност.
Приема обикновено формата на лицензионна такса или на данък върху печалбата на монопола (в микр.).
РЕГУЛИРАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ ЧРЕЗ ДАНЪЦИ (monopolies tax regulation) (в микр.) – същото като данъчно регулиране на монопола (в микр.).
РЕГУЛИРАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ ЧРЕЗ КОЛИЧЕСТВЕН ДАНЪК (monopolies quantitative-tax regulation) (в микр.) – същото като регулиране на монополите чрез специфичен данък (в микр.).
РЕГУЛИРАНЕ НА МОНОПОЛИТЕ ЧРЕЗ СПЕЦИФИЧЕН ДАНЪК (monopolies specific-tax regulation) (в микр.), регулиране на монополите чрез количествен данък (в микр.), – тип данъчно регулиране на монополите (в
микр.) чрез въвеждане на фиксиран данък за спацифична единица икономически продукт.
РЕГУЛИРАНЕ НА НАПЪЛНО-ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (regulation on fully-dynamic economic system) (ки) – във:
динамично регулиране на напълно-динамична икономическа система.
РЕГУЛИРАНЕ НА НЕИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ (regulation on noneconomic systems) (ки) – във:
икономическо регулиране на неикономически системи.
РЕГУЛИРАНЕ НА ПОВЕДЕНЧЕСКО-ДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (regulation on behaviourally-dynamic economic system)
(ки) – във:
статично регулиране на поведенческо-динамичната икономическа система.
РЕГУЛИРАНЕ НА СТАТИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (regulation on the static economic system) (ки) – във:
динамично регулиране на статичната икономическа система;
статично регулиране на статичната икономическа система.
РЕГУЛИРАНЕ ПО ВТОРА ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ (derivative regulation with second derived function) (ки) – във:
икономическо регулиране по втора производна функция.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛИРАНЕ ПО ОТКЛОНЕНИЕ (regulation on perturbation) (ки) – във:
принцип на икономическо регулиране по отклонение (вж. икономическа стабилизация по отклонение).
РЕГУЛИРАНЕ ПО ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ (derivative regulation) (ки) –
във:
икономическо регулиране по втора производна функция (вж. икономическо регулиране по производна функция);
икономическо регулиране по производна функция;
политика на икономическа стабилизация с регулиране по производна функция (в макр.);
система на икономическо регулиране по производна функция.
РЕГУЛИРАНЕ ПО СМУЩЕНИЕ (regulation on disturbance) (ки) – във:
принцип на икономическо регулиране по смущение (вж. икономическа
стабилизация по смущение).
РЕГУЛИРАНЕ С ГЪВКАВА ОБРАТНА ВРЪЗКА (variable /elastic/ feed-back
regulation) (ки) – във:
икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка;
система на икономическо регулиране с гъвкава обратна връзка.
РЕГУЛИРАНЕ С ПРЕКЪСВАЩО ДЕЙСТВИЕ (sampled-data regulation)
(ки) – във:
икономическо регулиране с прекъсващо действие (вж. икономически
регулатор с прекъсващо действие);
система на икономическо регулиране с прекъсващо действие (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие).
РЕГУЛИРАНЕ С ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЯ (derivative regulation) (ки) –
във:
пропорционално-интегрален закон на икономическото регулиране с производна функция.
РЕГУЛИРАНЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ (regulation with distributed parameters) (ки) – във:
система на икономическо регулиране с разпределени параметри.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛИРАНЕ СЪС СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПАРАМЕТРИ (regulation with
lumped parameters) (ки) – във:
система на икономическо регулиране със съсредоточени параметри.
РЕГУЛИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (regulative economic
operator) – същото като оператор на регулиращата икономическа подсистема.
РЕГУЛИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР (regulative economic
parameter) – същото като изход на регулиращата икономическа подсистема.
РЕГУЛИРАЩ УПРАВЛЯВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР (regulative menaging economic parameter) (ки) – във:
регулиращи управляващи икономически параметри.
РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (regulative economic
quantity /value/) – същото като изход на регулиращата икономическа подсистема.
РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (regulative economic
quantity /value/) (ки) – във:
базова регулираща икономическа величина;
номинална регулираща икономическа величина;
регулираща икономическа величина (същото като изход на регулиращата
икономическа подсистема).
РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (regulative economic
subsystem), подсистема за регулиране на икономическата система, икономически регулатор, система за регулиране на икономическата система, –
регулиращата подсистема R на системата на икономическо регулиране (на
регулаторната икономическа система) S (фиг. 1). Тя регулира регулируемата
икономическа подсистема T на системата на икономическо регулиране. Представлява едно от двете равнища на системата на икономическо регулиране, които са последователно свързани помежду си: изходът на регулируемата подсистема е вход на регулиращата подсистема, а изходът на регулиращата подсистема е един входовете на регулируемата подсистема. Според К. Миркович,
в зависимост от това, дали осъществява стабилизиращо или дестабилизиращо
икономическо регулиране, регулиращата подсистема може да бъде стабилизиращо-регулираща икономическа подсистема (хомеостатично-поддържаща
регулираща икономическа подсистема) или дестабилизиращо-регулираща
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа подсистема (хомеостатично-неподдържаща регулираща икономическа подсистема). Вж. регулируема икономическа подсистема.
x

∑

T

z

R

y

R
Фиг. 1. Блок-схема на регулиращата подсистема R на системата на икономическо регулиране S (на двуравнищния икономически синтез)

РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (regulative economic
subsystem) (ки) – във:
астатично-реагираща регулираща икономическа подсистема;
астатично-ситуирана регулираща икономическа подсистема;
вход на регулиращата икономическа подсистема;
дестабилизиращо-регулираща икономическа подсистема;
динамична регулираща икономическа подсистема;
изход на регулиращата икономическа подсистема;
импулсна регулираща икономическа подсистема;
метарегулируема регулираща икономическа подсистема;
многообразие на регулиращата икономическа подсистема;
неметарегулируема регулираща икономическа подсистема;
неметарегулируема регулираща икономическа подсистема от втори ред;
нереагираща регулираща икономическа подсистема (същото като нереагиращ икономически регулатор);
оператор на дестабилизиращо-регулиращата икономическа подсистема;
оператор на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране без
метарегулиране);
операторно уравнение на неметарегулируемата регулираща икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране
без метарегулиране);
оператор на регулиращата икономическа подсистема;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оператор на стабилизиращо-регулиращата икономическа подсистема;
операторно уравнение на регулиращата икономическа подсистема;
предавателна функция на регулиращата икономическа подсистема
(вж. предавателна функция на двуравнищен последователен икономически
синтез с обратна връзка);
пропорционална регулираща икономическа подсистема (вж. пропорционален икономически регулатор);
реагираща регулираща икономическа подсистема (същото като реагиращ
икономически регулатор);
регулираща икономическа подсистема;
регулираща икономическа подсистема с гъвкава обратна икономическа
връзка (същото като икономически регулатор с гъвкава обратна икономическа
връзка);
собствено-статична регулираща икономическа подсистема;
стабилизиращо-регулираща икономическа подсистема;
статична регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща динамична регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща регулираща икономическа подсистема;
статично-реагираща статична регулираща икономическа подсистема;
статично-ситуирана регулираща икономическа подсистема;
функционално-астатична регулираща икономическа подсистема;
функционално-статична регулираща икономическа подсистема;
хомеостатично-неподдържаща регулирираща икономическа подсистема
(същото като дестабилизиращо-регулираща икономическа подсистема);
хомеостатично-поддържаща регулирираща икономическа подсистема
(същото като стабилизиращо-регулираща икономическа подсистема).
РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА ОТ ВТОРИ РЕД
(regulative economic subsystem on second range) (ки) – във:
неметарегулируема регулираща икономическа подсистема от втори ред.
РЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА С ГЪВКАВА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (variable /elastic/ feed-back regulative
economic subsystem) – същото като икономически регулатор с гъвкава обратна
икономическа връзка.
РЕГУЛИРАЩИ УПРАВЛЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
(regulative menaging economic parameters) – средство за постигане на устойчиво
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------поведение на икономическата система в рамките на нейния хомеостазис и за
активно адаптиране на системата към измененията в околната среда в процеса
на нейното управление. Една от разновидностите на управляващите икономически параметри.

РЕГУЛИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (regulative economic
impact /action/) – икономическо въздействие, което регулиращата икономическа подсистема (икономическият регулатор) на дадена система на икономическо регулиране (на дадена регулаторна икономическа система) оказва върху
нейната регулируема икономическа подсистема с цел регулируемото икономическо въздействие (регулируемата икономическа величина) да се поддържа
към нейното зададено или към някакво друго значение. При система на експлицитно-обусловено икономическо регулиране е равнозначно на управляващо
икономическо въздействие. Същото е като изход на регулиращата икономическа подсистема. При динамични икономически системи характерът на
изменението във времето на регулиращото икономическо въздействие зависи
от закона на икономическото регулиране и се определя от свойствата на
регулируемата икономическа подсистема, от външните нарушаващи (смущаващи) въздействия (в т.ч. и от нарушаващите икономически въздействия),
както и от изискванията, които могат да се предявят към вида и качеството на
измененията във времето на регулируемата икономическа величина. При експлицитно-обусловено икономическо регулиране регулиращото въздействие се
намира в зависимост и от вида и характера на задаващото икономическо въздействие. Според числото (броя) на регулируемите икономически въздействия
в дадена система на икономическо регулиране се разграничават едномерни регулируеми икономически подсистеми и многомерни регулируеми икономически
подсистеми. Всяко регулиращо икономическо въздействие в многомерни
регулируеми икономически подсистеми съответствува на една или на няколко
от техните входни величини. Според характера си се разграничават
непрекъснато регулиращо икономическо въздействие* (continuous regulative
economic impact /action/) и дискретно регулиращо икономическо въздействие* (discrete regulative economic impact /action/) [в т.ч. импулсно
регулиращо икономическо въздействие* (pulse regulative economic impact
/action/), релейно регулиращо икономическо въздействие* (relay regulative
economic impact /action/) и цифрово регулиращо икономическо въздействие*
(digital regulative economic impact /action/)]. Според К. Миркович в зависимост
от това дали се извършва стабилизиращо или дестабилизиращо икономическо
регулиране се различават стабилизиращо регулиращо икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стабилизиращо регулиращо икономическо въздействие и дестабилизиращо
регулиращо икономическо въздействие.
РЕГУЛИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (regulative economic
impact /action/) (ки) – във:
базово регулиращо икономическо въздействие (същото като базова регулираща икономическа величина);
дестабилизиращо регулиращо икономическо въздействие;
номинално регулиращо икономическо въздействие (същото като номинална регулираща икономическа величана);
регулиращо икономическо въздействие;
стабилизиращо регулиращо икономическо въздействие.
РЕГУЛИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКО УСТРОЙСТВО* (regulating economic
component) – вж. програмен икономически регулатор.
РЕГУЛИРУЕМ ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТЪР (regulable /regulated,
output/ economic parameter) – икономически параметър (economic parameter),
регулиран от регулиращата икономическа подсистема на дадена система на
икономическо регулиране (на дадена регулаторна икономическа система).
Същото като изход на регулируемата икономическа подсистема.
РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (regulable /regulated,
output/ economic quantity /value) – икономическа величина, регулирана от регулиращата икономическа подсистема на дадена система на икономическо регулиране (на дадена регулаторна икономическа система). Същото като изход
на регулируемата икономическа подсистема.
РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕЛИЧИНА (regulable /regulated,
output/ economic quantity /value) (ки) – във:
базова регулируема икономическа величина;
регулируема икономическа величина;
установено значение на регулируемата икономическа величина (същото
като установено регулируемо икономическо въздействие).
РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (regulable economic
subsystem), регулирана икономическа подсистема, – регулираната подсистема T на системата на икономическо регулиране (на регулаторната икономическа система) S (фиг. 1). Тя е регулирана от регулиращата икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подсистема R на системата на икономическо регулиране. Представлява едно
от двете равнища на системата на икономическо регулиране, които са последователно свързани помежду си: изходът на регулируемата подсистема е вход
на регулиращата подсистема, а изходът на регулиращата подсистема е един
входовете на регулируемата подсистема. Според К. Миркович, в зависимост от
това, дали е подложена на стабилизиращо или на дестабилизиращо икономическо регулиране, регулируемата подсистема може да бъде стабилизиращорегулируема икономическа подсистема (хомеостатично-поддържана регулируема икономическа подсистема) или дестабилизиращо-регулируема икономическа подсистема (хомеостатично-неподдържана регулируема икономическа подсистема). Вж. регулираща икономическа подсистема.
РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА (regulable economic
subsystem) (ки) – във:
астатично-реагираща регулируема икономическа подсистема;
астатично-ситуирана регулируема икономическа подсистема;
вход на регулируемата икономическа подсистема;
дестабилизиращо-регулируема икономическа подсистема;
динамична регулируема икономическа подсистема;
едномерна регулируема икономическа подсистема;
екзогенен вход на регулируемата икономическа подсистема;
ендогенен вход на регулируемата икономическа подсистема;
изход на регулируемата икономическа подсистема;
метарегулираща регулируема икономическа подсистема;
многомерна регулируема икономическа подсистема;
многообразие на регулируемата икономическа подсистема;
неметарегулираща регулируема икономическа подсистема;
неметарегулираща регулируема икономическа подсистема от втори ред;
непрекъсната регулируема икономическа подсистема;
нереагираща регулируема икономическа подсистема;
оператор на регулируемата икономическа подсистема;
операторно уравнение на неметарегулиращата регулируема икономическа подсистема (вж. двуравнищна система на икономическо регулиране
без метарегулиране);
операторно уравнение на регулируемата икономическа подсистема;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предавателна функция на регулируемата икономическа подсистема
(вж. предавателна функция на двуравнищен последователен икономически
синтез с обратна връзка);
реагираща регулируема икономическа подсистема;
регулируема икономическа подсистема;
собствено-статична регулируема икономическа подсистема;
стабилизиращо-регулируема икономическа подсистема;
статична регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща динамична регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща регулируема икономическа подсистема;
статично-реагираща статична регулируема икономическа подсистема;
статично-ситуирана регулируема икономическа подсистема;
тъждествено-преобразувателна регулируема икономическа подсистема;
функционално-астатична регулируема икономическа подсистема;
функционално-статична регулируема икономическа подсистема;
хомеостатично-неподдържана регулируема икономическа подсистема
(същото като дестабилизиращо-регулируема икономическа подсистема);
хомеостатично-поддържана регулируема икономическа подсистема
(същото като стабилизиращо-регулируема икономическа подсистема).
РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА ОТ ВТОРИ РЕД
(regulable economic subsystem on second range) (ки) – във:
неметарегулираща регулируема икономическа подсистема от втори ред.
РЕГУЛИРУЕМА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (regulable economic
system) (ки) – във:
екзогенно-детерминирана регулируема метарегулираща икономическа
система;
ендогенно-детерминирана регулируема метарегулираща икономическа
система;
регулируема метарегулираща икономическа система.
РЕГУЛИРУЕМА МЕТАРЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(regulable metaregulative economic system) (*) – метарегулираща икономическа
система MR (за производство и регулиране на оператора за обратна икономическа връзка R на системата за икономическо регулиране S), която е регулируема икономическа подсистема на метарегулиращата регулаторна икономическа система G. Една от основните съставки на метарегулаторната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа система с регулируемо метарегулиране. Има две разновидности: ендогенно-детерминираната регулируема метарегулираща икономическа
система и екзогенно-детерминираната регулируема метарегулираща икономическа система.
РЕГУЛИРУЕМА МЕТАРЕГУЛИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(regulable metaregulative economic system) (ки) – във:
екзогенно-детерминирана регулируема метарегулираща икономическа
система;
ендогенно-детерминирана регулируема метарегулираща икономическа
система;
регулируема метарегулираща икономическа система.
РЕГУЛИРУЕМО ЕКЗОГЕННО ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ* (regulable exogenous economic metaregulation) (*) – екзогенно икономическо метарегулиране, осъществявано от екзогенно-детерминирана регулируема
метарегулираща икономическа система MR с външен вход U, който е един от
входовете на метарегулаторната икономическа система M в нейната цялост.
Метарегулиращите въздействия при регулируемото екзогенно икономическо
метарегулиране в крайна сметка са обусловени от външната среда и са автономни и независими от функционирането на самата метарегулаторна икономическа система. В тази си разновидност системата MR е регулируема икономическа подсистема на екзогенно-детерминираната метарегулираща регулаторна икономическа система G. Вж. метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране.
РЕГУЛИРУЕМО ЕКЗОГЕННО ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ* (regulable exogenous economic metaregulation) (ки) – във:
регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране;
система на регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране (същото
като метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране).
РЕГУЛИРУЕМО ЕКЗОГЕННО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulable exogenous
metaregulation) (ки) – във:
метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране;
регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система на регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране (същото
като метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране).
РЕГУЛИРУЕМО ЕНДОГЕННО ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ* (regulable endogenous economic metaregulation) (*) – ендогенно икономическо метарегулиране, осъществявано от ендогенно-детерминирана регулируема метарегулираща икономическа система MR с вход y, който е изходът на
системата на прякото икономическо регулиране (на системата на икономическо регулиране) S и който е един от изходите на метарегулаторната икономическа система M в нейната цялост. В тази си разновидност системата MR е
регулируема икономическа подсистема на ендогенно-детерминираната метарегулираща регулаторна икономическа система G. Вж. метарегулаторна
икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране.
РЕГУЛИРУЕМО ЕНДОГЕННО ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ* (regulable endogenous economic metaregulation) (ки) – във:
регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране;
система на регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране).
РЕГУЛИРУЕМО
ЕНДОГЕННО
МЕТАРЕГУЛИРАНЕ
(regulable
endogenous metaregulation) (ки) – във:
метарегулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране;
регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране;
система на регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране).
РЕГУЛИРУЕМО /ГЪВКАВО/ ИКОНОМИЧЕСКО АДАПТИРАНЕ*
(regulable economic adaptation) – вж. самоприспособяваща се икономическа
система.
РЕГУЛИРУЕМО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (regulable /regulated,
output/ economic impact /action/) – икономическо въздействие, регулирано от
регулиращата икономическа подсистема (от икономическия регулатор) на да212
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дена система на икономическо регулиране (регулаторна икономическа система); въздействие, изработвано от регулираната икономическа подсистема на
системата на икономическо регулирана, което чрез регулиращата икономическа подсистема се поддържа към зададеното му значение. Представлява изход
на регулируемата икономическа подсистема и чрез обратната икономическа
връзка е вход на регулиращата икономическа подсистема. В последната се
извършва сравняване на текущото (действителното) значение на регулируемото икономическо въздействие с неговото зададено значение (със задаващата
икономическа величина).

x

∑

y

T

T

R
Фиг. 1. Блок-схема на регулируемата подсистема T на
системата на икономическо регулиране S (на двуравнищния икономически синтез)

РЕГУЛИРУЕМО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (regulable /regulated,
output/ economic impact /action/) (ки) – във:
базово регулируемо икономическо въздействие (същото като базова регулируема икономическа величина);
регулируемо икономическо въздействие;
установено регулируемо икономическо въздействие.
РЕГУЛИРУЕМО ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ* (regulable
endogenous economic metaregulation) (*) – икономическо метарегулиране, осъществявано от регулируема метарегулираща икономическа система MR. В
тази си разновидност системата MR е регулируема подсистема на метарегулиращата регулаторна икономическа система G. Негови разновидности са
регулируемото ендогенно икономическо метарегулиране и регулируемото екзогенно икономическо метарегулиране. Вж. метарегулаторна икономическа
система с регулируемо метарегулиране.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛИРУЕМО ИКОНОМИЧЕСКО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulable
endogenous economic metaregulation) (ки) – във:
регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране;
регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране;
регулируемо икономическо метарегулиране;
система на регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране (същото
като метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране);
система на регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране);
система на регулируемо икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с регулируемо четалегулиране).
РЕГУЛИРУЕМО МЕТАРЕГУЛИРАНЕ (regulable metaregulation) (ки) – във:
метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране;
метарегулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране;
метарегулаторна икономическа система с регулируемо метарегулиране;
регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране;
регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране;
система на регулируемо екзогенно икономическо метарегулиране (същото
като метарегулаторна икономическа система с регулируемо екзогенно метарегулиране);
система на регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране (същото като метарегулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране).
РЕГУЛИРУЕМО-МЕТА-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (regulable-meta-self-regulative economic system) (*) – същото като
метарегулаторна икономическа система с регулируемо ендогенно метарегулиране. Наименованието акцентира върху положението, че системата на икономическото регулиране (регулаторната икономическа система) в условията
на регулируемо ендогенно икономическо метарегулиране сама изработва и подава регулиращите икономически въздействия върху регулатора (върху оператора за обратна икономическа връзка), чрез който се осъществява нейното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------саморегулиране, като тези въздействия от своя страна също са обект на икономическо регулиране.

РЕГУЛИРУЕМОСТ (regulability) (кд) – във:
външна дивергентна регулируемост на икономическата система (същото
като външна разходяща регулируемост на икономическата система);
външна динамична регулируемост на икономическата система;
външна конвергентна регулируемост на икономическата система (същото като външна сходяща регулируемост на икономическата система);
външна разходяща регулируемост на икономическата система;
външна регулируемост на икономическата система;
външна статична регулируемост на икономическата система;
външна сходяща регулируемост на икономическата система;
вътрешна дивергентна регулируемост на икономическата система (същото като вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешна динамична регулируемост на икономическата система;
вътрешна конвергентна регулируемост на икономическата система (същото като вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система;
вътрешна регулируемост на икономическата система;
вътрешна статична регулируемост на икономическата система;
вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система;
дивергентна динамична регулируемост на икономическата система (същото като разходяща динамична регулируемост на икономическата система);
дивергентна регулируемост на икономическата система (същото като
разходяща регулируемост на икономическата система);
дивергентна статична регулируемост на икономическата система (същото като разходяща статична регулируемост на икономическата система);
динамична регулируемост на икономическата система;
икономическа регулируемост;
конвергентна динамична регулируемост на икономическата система
(същото като сходяща динамична регулируемост на икономическата система);
конвергентна регулируемост на икономическата (същото като сходяща
регулируемост на икономическата система);
конвергентна статична регулируемост на икономическата система (същото като сходяща статична регулируемост на икономическата система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разходяща /дивергентна/ динамична регулируемост на икономическата
система;
разходяща /дивергентна/ регулируемост на икономическата система;
разходяща /дивергентна/ статична регулируемост на икономическата
система;
регулируемост в икономическата система;
регулируемост на икономическата система (същото като икономическа
регулируемост);
статична регулируемост на икономическата система;
сходяща /конвергентна/ динамична регулируемост на икономическата
система;
сходяща /конвергентна/ регулируемост на икономическата система;
сходяща /конвергентна/ статична регулируемост на икономическата
система.
РЕГУЛИРУЕМОСТ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regulability in
economic system), икономическа регулируемост, – свойство на някои икономически системи, състоящо се в това, че поведението им в значителна степен
се определя и контролира от действието на обратната икономическа връзка
между регуриращата и регулируемата, респ. между управляващата и управляваната икономическа подсистема (вж. регулаторна икономическа система и
система на икономическо управление). Обратната връзка е съществено важно
отношение на въздействие на изхода на икономическата система върху
нейния вход, което стои в основата на всяко управление. Едно от необходимите свойства на кибернетичните икономически системи.
РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (regulability
of the economic system) – същото като икономическа регулируемост.
РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regulability of
the economic system) (ки) – във:
външна дивергентна регулируемост на икономическата система (същото
като външна разходяща регулируемост на икономическата система);
външна динамична регулируемост на икономическата система;
външна конвергентна регулируемост на икономическата система (същото като външна сходяща регулируемост на икономическата система);
външна разходяща регулируемост на икономическата система;
външна регулируемост на икономическата система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външна статична регулируемост на икономическата система;
външна сходяща регулируемост на икономическата система;
вътрешна дивергентна регулируемост на икономическата система (същото като вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешна динамична регулируемост на икономическата система;
вътрешна конвергентна регулируемост на икономическата система (същото като вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система);
вътрешна разходяща регулируемост на икономическата система;
вътрешна регулируемост на икономическата система;
вътрешна статична регулируемост на икономическата система;
вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система;
дивергентна динамична регулируемост на икономическата система (същото като разходяща динамична регулируемост на икономическата система);
дивергентна регулируемост на икономическата система (същото като
разходяща регулируемост на икономическата система);
дивергентна статична регулируемост на икономическата система (същото като разходяща статична регулируемост на икономическата система);
динамична регулируемост на икономическата система;
конвергентна динамична регулируемост на икономическата система
(същото като сходяща динамична регулируемост на икономическата система);
конвергентна регулируемост на икономическата (същото като сходяща
регулируемост на икономическата система);
конвергентна статична регулируемост на икономическата система (същото като сходяща статична регулируемост на икономическата система);
разходяща /дивергентна/ динамична регулируемост на икономическата
система;
разходяща /дивергентна/ регулируемост на икономическата система;
разходяща /дивергентна/ статична регулируемост на икономическата
система;
регулируемост на икономическата система (същото като икономическа
регулируемост);
статична регулируемост на икономическата система;
сходяща /конвергентна/ динамична регулируемост на икономическата
система;
сходяща /конвергентна/ регулируемост на икономическата система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходяща /конвергентна/ статична регулируемост на икономическата
система.
РЕГУЛЯРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ КОМПОНЕНТ (regular economic component), детерминиран икономически компонент, – вж. неслучайна (детерминирана) съставка на сингуларен икономически процес, последният разглеждан
като интерпретация на случайния икономически процес. Сингуларният икономически процес е сума от регулярния икономически компанент и случайни
икономически моменти (вж. сингуларен икономически процес).
РЕГУЛЯРЕН КРИТЕРИЙ НА ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regular criterion of optimal economic management /control/) – критерий на оптимално икономическо управление, който обикновено се задава
във вид на функция от параметрите на състоянието системата на икономическо управление (вж. икономическо състояние) или във вид на функционал от
управляващите икономически въздействия и параметрите на поведението на
тази система. Представлява вид регулярен критерий за икономическа оптималност (regular criterion of economic optimality). Широк клас от системи на
оптимално икономическо управление се характеризират с интегрален критерий на оптимално икономическо управление (integral criterion of optimal
economic management /control/) [вид интегрален критерий за икономическа
оптималност (integral criterion of economic optimality)] като разновидност на
регулярния критерий. Да приемем, че системата на икономическо управление
се описва от системата от обикновени диференциални уравнения
dxi
= f i ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r ),
dt
където x1, x2, …, xn са изходните икономически въздействия (параметрите на
поведението) на системата на икономическо управление като функции на времето (функциите на икономическото състояние), а u1, u2, …, ur са управляващите икономически въздействия като функции на времето (функциите на
икономическото управление). Тогава интегралният критерий на оптимално
икономическо управление е определен интеграл от някаква известна (в случая
– подинтегрална) функция f 0 (x1, x2, …, xn, u1, u2, …, ur)
t1

I=

∫f

0

( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r ) dt.

t0
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Той е икономически функционал от функциите на състоянието и функциите на
управлението на системата на икономическо управление. Ако например

f 0 ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r ) = 1,
тогава I = t1 – t0 и интегралният критерий на оптимално икономическо управление се превръща в критерий на минимум време за преминаване на системата
на икономическо управление от едно състояние в друго (т.е. е налице оптимален по бързодействие икономически процес). Ако
n

(

)

2

f 0 ( x1 , x2 , ..., xn , u1 , u 2 , ..., u r ) = ∑ xi∗ − xi ,
1

а x* са зададени функции на времето, тогава интегралният критерий се превръща в критерий на квадратично отклонение в икономиката (criterion of
quadratic distusbance in economic). При системи на икономическо управление
с разпределени параметри* (economic management /control/ systems with
distributed parameters) [при тях състоянието на системата се описва от функциите на разпределението на икономическите състояния* (economic state
distribution functions)], които зависят не само от времето, но и от пространствените променливи), интегралните критерии на оптимално управление имат посложен вид, тъй като интегрирането се извършва не само по време, но и по
пространствени области. Когато възникне задача за оптимално настройване на
системи на икономическо управление, при което трябва да се изведе (получи)
приемлив преходен икономически процес, се прилагат интегрални критерии за
оптималност (за качество), които не са функционали, а функции от крайно
число функции за настройване на икономическата система. Към този тип
спада обобщеният интегрален критерий на оптимално икономическо управление (generalized integral criterion of optimal economic management
/control/)
∞

I=∫

n

∑ aij xi x j dt ,

0 i , j =1

където xi (i = 1, 2, …, n) са координатите на изхода на системата на икономическо управление. Като се задават значения на постоянните коефициентите aij
и се избират параметри на икономическата система така, че да се минимизира
интегралът I, се получава преходен икономически процес с достатъчно бързодействие, в който няма големи отклонения от зададените координати или го-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------леми скорости и ускорения. Друг вид регулярен критерий е минимаксният
критерий на оптимално икономическо управление (minimax criterion of
optimal economic management /control/). Тук оптималният икономически процес се свежда до минимизиране на максималното отклонение на координатите
(изходните въздействия) на икономическата система от някакво зададено значение. Например трябва да се намерят такива параметри за настройване на
икономическата система p1, …, ps, щото за изходните координати на икономическата система x(t), които се променят във времето (0 ≤ t ≤ ∞), да е спазено
условието

max x 0 (t ) = min max x(t ) ,

0≤t ≤∞

p1 ,..., p s 0 ≤ t ≤ ∞

където x0(t) е икономическият процес x(t) при оптимално настройка на системата. (Вж. синтезиране на система на оптимално /екстремално/ икономическо управление.)

РЕГУЛЯРНА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА* (regular economic point) – вж.
ергодично икономическо множество.
РЕГУЛЯРНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (regular economic function) в
икономическа област, правилна икономическа функция, – икономическа
функция f (z), която е еднозначна икономическа функция в дадена икономическа
област и във всяка икономическа точка на тази област има производна. Регулярна икономическа функция* (regular economic function) в икономическа
точка a е регулярна икономическа функция в някаква икономическа област.
РЕГУЛЯРНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (regular economic function)
(ки) – във:
регулярна икономическа функция;
регулярна обобщена икономическа функция (вж. обобщена икономическа
функция).
РЕГУЛЯРНА МАРКОВСКА ИКОНОМИЧЕСКА ВЕРИГА* (regular Markovian economic chains) – вж. преходни икономически вероятности.
РЕГУЛЯРНА ОБОБЩЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (regular generalized economic function) – вж. обобщена икономическа функция.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛЯРНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ* (regular economic events) в
теорията на икономическите автомати – икономически събития, които могат
да бъдат представени в крайни икономически автомати под формата на изрази
на специален алгебричен език, задаващи тези събития. На езика на теорията
на икономическите автомати* (economic automatons theory) икономическото събитие е произволно множество от думи, определено в някаква икономическа азбука* (economic alphabet). Конструктивно средство за описание на
икономическите събития е някакъв формален език, чиито изрази задават събитията в икономическата азбука. Ако формалният език се означи с L, тогава неговите правилно построени икономически изрази могат да бъдат наречени Lикономически изрази, а икономическите събития, които те задават – Lикономически събития. Множеството на всички L-икономически събития за
всеки език L е не повече от изброимо икономическо множество, тъй като
множеството на съответствуващите икономически изрази също е не повече от
изброимо. Тъй като мощността на множествата на всички икономически събития е континуална, то няма такъв език L, за който всички икономически събития да са L-икономически събития. В теорията на икономическите автомати
може да се използва следният подход. Фиксира се някакъв клас от икономически автомати K. Поставя се задачата да се построи такъв език L, щото всички
L-икономически събития и само те да са представими в икономическите автомати от класа L. Решението на тази задача се основава върху две теореми.
Едната е теоремата за синтеза (synthesis theorem), според която всяко Lсъбитие е представимо в някакъв автомат от класа K, а втората е теоремата
за анализа (analysis theorem), според която всяко събитие, представимо в някакъв автомат от класа K, е L-събитие. Теоремата за синтеза предполага наличието на алгоритъм за синтеза, т.е. на алгоритъм за построяването на икономически автомат по зададено икономическо събитие, а теоремата за анализа
предполага наличието на алгоритъм на анализа, т.е. на алгоритъм за построяването на L-икономически израз по зададен икономическа автомат. Алгебричният език се построява като език на икономическите изрази на някаква алгебра
на икономическите множества. В дадения случай се разглежда език за описание на икономически събития, поради което множеството на икономическите
събития представлява някаква универсална икономическа алгебра, което означава, че над регулярните икономическите събития се определят дадени алгебрични операции. За построяването на език на регулярните икономически изрази се използват три операции над икономическите събития (две бинарни и
една унарна): дизюнкция (обединение), умножение (конкатенация) и итерация.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕГУЛЯРНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (regular economic
space) – регулярно пространство (regular space) в икономическа среда; топологично икономическо пространство, в което за всяка икономическа точка x и
за всяко несъдържащо я затворено икономическо множество A се намират
такива непресичащи се икономически множества U и V, щото x ∈ U и A ∈ V .
Всички метрични икономически пространства са регулярни.
РЕГУЛЯРНО-ОПТИМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (regularly-optimal economic management /control/) (ки) – във:
система на регулярно-оптимално икономическо управление.
РЕГУЛЯРНОСТ НА СЛЕЙТЪР (Slater`s regularity) (ки) – във:
условие за регулярност на Слейтър (вж. теорема на Х. Кун и А. Такер и
двойствена задача на изпъкналото програмиране).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕД (order) (кд) – във:
времеви икономически ред;
динамичен икономически ред;
икономически ред на Фурие, Ж.;
икономически ред на Фурие, Ж., при произволен интервал (същото като
ред на Ж. Фурие в икономиката в произволен интервал);
комплексна форма на икономическия ред на Фурие, Ж.;
композиционен икономически ред;
невремеви икономически ред;
нов международен икономически ред (в межд.);
разлагане по икономическия ред на Фурие, Ж., (същото като взаимноспрегнати икономически интеграли на Ж. Фурие; вж. икономически интеграл на Ж. Фурие);
ред на Маклорен, К.;
ред на разпределението на икономическите вероятности;
ред на Фурие, Ж., в икономиката в произволен интервал;
средна на времевия икономически ред (вж. изчислителна процедура на
спектралния анализ на икономическия цикъл);
филтриране на времевия икономически ред (вж. изчислителна процедура на спектралния анализ на икономическия цикъл);
хронологичен икономически ред (същото като времеви икономически ред).
РЕД НА МАКЛОРЕН, К. (MacLaurin series) – степен ред на функцията f(x)
във вида
∞

f ( x) = ∑
k =0

f ( k ) (0)
.
k!

Разработен е от К. Маклорен през 1742 г. Ако аналитичната функция в нулата
се разлага в степенен ред, тогава този ред съвпада с реда на К. Маклорен. Когато функцията зависи от m променливи, тогава редът на К. Маклорен е кратният степенен ред
∞

f x(1k1 ) (0) f x(2k 2 ) (0) ... f x(mk m ) (0)

k =0

k1! k 2 ! ... k m !

∑

1

,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сумирането по който се извършва по мултииндекса k = (k1, k2, …, km), където ki
са неотрицателни цели. Редът на К. Маклерон е частен случай на реда на Б.
Тейлър.
РЕД НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (distribution row/serial of the economic probabilities) – разпределение на
икономическите вероятности pη {η = x} ≡ pη (x) на едномерна дискретна случайна икономическа величина η (разглеждана като едномерен вектор η), чиито
възможни значения x са елементи на вектора X = x1, x2, …, xm. Разновидност на
тензор на разпределението на икономическите вероятности.
РЕД НА ФУРИЕ, Ж. (Fourier series) (ки) – във:
икономически ред на Фурие, Ж.;
икономически ред на Фурие, Ж., при произволен интервал (същото като
ред на Ж. Фурие в икономиката в произволен интервал);
комплексна форма на икономическия ред на Фурие, Ж.;
разлагане по икономическия ред на Фурие, Ж., (същото като взаимноспрегнати икономически интеграли на Ж. Фурие; вж. икономически интеграл на Ж. Фурие);
ред на Фурие, Ж., в икономиката в произволен интервал.
РЕД НА ФУРИЕ, Ж., В ИКОНОМИКАТА В ПРОИЗВОЛЕН ИНТЕРВАЛ*
(Fourier series in optional /voluntary/ interval in economy), икономически ред на
Ж. Фурие в произволен интервал, – периодична икономическа функция y(x),
разложена в икономически ред на Ж. Фурие и дефинирана в произволен интервал (–l, l)
a0 ∞
kπ
kπ
y ( x) =
+ ∑ (a k . cos
x + bk . sin
x),
2 k =1
l
l

където икономическите коефициенти на Ж. Фурие a0, ak и bk се определят по
формулите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ak =

1 l
kπ
y ( x) cos
x dx,
∫
l x = −l
l

1 l
kπ
bk = ∫ y ( x) sin
x dx,
l x =−l
l
1 l
a0 = ∫ y ( x) dx, k = 0.
l x = −l

Ако функцията y(x) е абсолютно интегрируема в интервала (0, l), по желание
тя може да бъде разложена в икономически ред на Ж. Фурие или само по косинуси [тогава се продължава четно в интервала (–l, 0)], или само по синуси
[тогава се продължава нечетно в интервала (–l, 0)]. При четна периодична
икономическа функция редът на Ж. Фурие в интервала (–l, l) е
y ( x) =

a0 ∞
kπ
+ ∑ ak cos
x,
2 k =1
l

където
a0 =

2 l
y ( x) dx (k = 0),
l x ∫= 0

ak =

2 l
kπ
y ( x) cos
x dx,
∫
l
l x =0
bk = 0.

При нечетна периодична икономическа функция редът на Ж. Фурие в интервала (–l, l) е
∞

y ( x) =

∑ bk sin
k =0

kπ
x,
l

където
a0 = 0, a k = 0,
2 l
kπ
bk = ∫ y ( x) sin
x dx.
l x =0
l

Вж. хармоничен икономически анализ.
РЕД НА ФУРИЕ, Ж. ПРИ ПРОИЗВОЛЕН ИНТЕРВАЛ (Fourier series in
optional /voluntary/ interval) (ки) – във:
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ред на Фурие, Ж. при произволен интервал (същото като ред на Ж. Фурие в икономиката в произволен интервал).
РЕДЕВЕНОМИКА* (redevenomy) – вж. [1] реномика и [2] форномика;
РЕДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (rediffectual economic good)
– същото като рефективно икономическо благо.
РЕДИФИКАСНОСТ (rediffectuality /rediprefficacy/) (кд) – във:
икономическа редификасност (същото като икономическа рефективност).
РЕДУКЦИОНИЗЪМ (reductionism) (кд) – във:
икономически редукционизъм (вж. икономическа монофундаменталност).
РЕДУЦИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ АВТОМАТ* (reduced economic automaton) – същото като приведен икономически автомат.
РЕДУКЦИЯ /РЕДУЦИРАНЕ/ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (external debt
reduction) (в межд.) – отписване на част от външния дълг (в межд.) на дадена
страна длъжник от страна на банките кредиторки.
РЕДУКЦИЯ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (external debt reduction) (ки) – във:
пазарен подход към редукцията на външния дълг (в межд.) (същото като
пазарно откупуване на външния дълг (в межд.));
брейди меню-подход към редукцията на външния дълг (в межд.);
пълна редукция на външния дълг (в межд.);
крива на Лафер, А., на редукцията на външния дълг (в межд.) (същото като крива на пазарната стойност на външния дълг (в межд.)).
РЕДУКЦИЯ НА ГЛАВНИЦАТА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (external debt principal reduction) (в межд.) – редукция на задълженията по главницата на външния дълг (в межд.), постигната чрез обратното му изкупуване и дисконтни облигации [вж. обратно изкупуване на външния дълг (в межд.)].
РЕДУКЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЛИХВИТЕ ПО ВЪНШНИЯ
ДЪЛГ (reduction of external debt interest) (в межд.) – намаление на натрупаните
необслужени лихви върху външния дълг (в межд.) на дадена страна. Постига
се обикновено чрез облигации по номинал и облигации за редукция на лихвите
с предно зареждане (в межд.).
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕДУКЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ (expenditure-reducing) (ки) – във:
индуцирано уравновесяване на платежния баланс по текущи операции
чрез политика на редукция на разходите (в межд.).
РЕДУЦИРАН ДИФЕРЕНЦИАЛ (reduced differential) (ки) – във:
редуциран инфлационен диференциал (в межд.);
редуциран лихвен диференциал (в межд.).
РЕДУЦИРАН ИНФЛАЦИОНЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ (reduced inflation differential) (в межд.) – съотношение между инфлационния диференциал (в межд.) и
относителното равнище на обезценената в резултат на чуждата инфлация (в
макр.) чуждестранна парична единица [чуждестранна валута (в межд.)].
РЕДУЦИРАН ЛИХВЕН ДИФЕРЕНЦИАЛ (reduzed interest-rate differential)
(в межд.) – отношение между лихвения диференциал (в межд.) и относителното равнище на обезценката на чуждестранните ценни книги (в межд.) в резултат на увеличаването чуждестранния номинален лихвен процент (в макр.).
РЕДУЦИРАНА КРИВА НА ФИЛИПС, О. (Phillips reduced curve) (в макр.) –
множество от съотношения между процентно изразения темп на инфлацията
(в макр.) и процентно изразеното равнище на безработицата (в макр.). Извежда се от първоначалната крива на О. Филипс (в макр.), като темпът на инфлацията се представя като разлика между темпа на прираста на средната
ставка на номиналната работна заплата (в макр.) и темпа на прираста на
макроикономическата производителност на труда в реално изражение. Това е
макроикономическа крива с отрицателен наклон.
РЕДУЦИРАНО ВАЛУТНОКУРСОВО РАВЕНСТВО (reduced exchange-rate
equation) (в межд.) – икономическо равенство, което при непрекъснато действуващ абсолютен продуктов паритет на покупателните сили (в межд.) определя спот валутния курс (в межд.) в зависимост от паричната маса (в
макр.) в местната и чуждата страна.
РЕЗОИНГРЕДИЕНТНОСТ (resoingredientality) (кд) – във:
икономическа резоингредиентност;
икореномическа резоингредиентност;
икотехномическа резоингредиентност;
икофорномическа резоингредиентност;
субномическа резоингредиентност;
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------форномическа резоингредиентност.
РЕЗОИСТОРИЧНОСТ (resohistoricity) (кд) – във:
ингредиентна субномическа резоисторичност.
РЕЗОЛВЕНТНОСТ (resolventness) (кд) – във:
ингредиентна икореномическа резолвентност (същото като ингредиентна
разрешаваща икореномическа способност);
ингредиентна икотехномическа резолвентност (същото като ингредиентна разрешаваща икотехномическа способност);
ингредиентна икофорномическа резолвентност (същото като ингредиентна разрешаваща икофорномическа способност);
ингредиентна субномическа резолвентност (същото като ингредиентна
разрешаваща субномическа способност);
ингредиентна форномическа резолвентност (същото като ингредиентна
разрешаваща форномическа способност).
РЕЗОЛОГИЧНОСТ (resologicality) (кд) – във:
ингредиентна икофорномическа резологичност;
ингредиентна форномическа резологичност.
РЕЗОПРИОРИТЕТНОСТ (resopriority) (кд) – във:
ингредиентна икономическа резоприоритетност;
ингредиентна икореномическа резоприоритетност;
ингредиентна икотехномическа резоприоритетност;
ингредиентна икофорномическа резоприоритетност;
ингредиентна субномическа резоприоритетност;
ингредиентна форномическа резоприоритетност.
РЕЗОСЕНСИХИЛОГИЧНОСТ (resosensihilogicality) (кд) – във:
ингредиентна форномическа резосенсихилогичност.
РЕЗОХИЛОГИЧНОСТ (resohilogicality) (кд) – във:
ингредиентна форномическа резохилогичност.
РЕЗОЧУВСТВИТЕЛНОСТ (resosensitivity) (кд) – във:
ингредиентна икономическа резочувствителност;
ингредиентна икореномическа резочувствителност;
ингредиентна икотехномическа резочувствителност;
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икофорномическа резочувствителност;
ингредиентна субномическа резочувствителност;
ингредиентна форномическа резочувствителност.
РЕЖИМ (regime) (кд) – във:
административен валутнокурсов режим (в межд.);
валутнокурсов режим (в межд.);
валутнокурсов режим на зависимо плаване (в межд.);
валутнокурсов режим на независимо плаване (в межд.);
валутнокурсов режим на ограничена подвижност (в межд.);
валутнокурсов режим на разширена подвижност (в межд.);
динамичен икономически режим (същото като динамичен режим на икономическата система);
динамичен режим на икономическата система;
ингредиентен икономически режим;
пазарен валутнокурсов режим (в межд.);
пазарен валутнокурсов режим (в межд.);
плъзгащ се икономически режим;
режим на привързан валутен курс (в межд.);
режим на свободноколебаещия се валутен курс (в межд.);
режим на фиксирания валутен курс (в межд.);
режим плаващия валутен курс (в межд.);
режим управляваноплаващия валутен курс (в межд.);
установен режим на икономическата система (същото като установен
икономически процес).
РЕЖИМ НА ВАЛУТЕНИЯ КУРС (exchange-rate regime) (ки) – във:
режим на привързан валутен курс (в межд.);
режим на свободноколебаещия се валутен курс (в межд.);
режим на управляваноплаващия се валутен курс (в межд.);
режим на фиксирания валутен курс (в межд.);
режим плаващия валутен курс (в межд.).
РЕЖИМ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (regime of the economic
system) (ключова фраза) – във:
динамичен режим на икономическата система;
установен режим на икономическата система (същото като установен
икономически процес).
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЖИМ НА ПЛАВАЩИЯ ВАЛУТЕН КУРС (floating exchange rate regime)
(в межд.) – валутнокурсов режим (в межд.), при който държавата определя и
обявава използването във валутните сделки (в межд.) на плаващия валутен
курс (в межд.).
РЕЖИМ НА ПРИВЪРЗАНИЯ ВАЛУТЕН КУРС (pegged exchange rate regime) (в межд.) – валутнокурсов режим (в межд.), при който се прилага привързан валутен курс (в межд.) [същото като закачен валутен курс (в межд.)].
При този режим държавата гарантира официален валутен курс към дадена
чуждестранна валута (в межд.), като курсовете на останалите валути (в
межд.) следват тази основа. Основата може да бъде валутата на дадена страна
или валутна кошница (в межд.). Той е вид хибриден валутен курс (в межд.).
РЕЖИМ НА СВОБОДНОКОЛЕБАЕЩИЯ СЕ ВАЛУТЕН КУРС (freefluctuating exchange rate regime) (в межд.) – валутнокурсов режим (в межд.),
при който държавата определя и обявава използването във валутните сделки
(в межд.) на свободноколебаещия се валутен курс (в межд.).
РЕЖИМ НА ФИКСИРАНИЯ ВАЛУТЕН КУРС (fixed exchange rate regime)
(в межд.) – валутнокурсов режим (в межд.), при който държавата определя и
обявава използването във валутните сделки (в межд.) на фиксирания валутен
курс (в межд.).
РЕЖИМ НА УПРАВЛЯВАНОПЛАВАЩИЯ ВАЛУТЕН КУРС (managedfloating exchange rate regime) (в межд.) – валутнокурсов режим (в межд.), при
който държавата определя и обявава използването във валутните сделки (в
межд.) на управляваноплаващия валутен курс (в межд.).
РЕЗЕРВ (reserve) (кд) – във:
“излишен” банков резерв (в макр.);
баланс на операциите по официалните резерви (в межд.);
банков резерв (в макр.) (същото като резервно банконо покритие (в
макр.));
банков свръхрезерв (в макр.) (същото като “излишени” банков резерв);
валутни резерви (в межд.) (същото като официални валутни резерви (в
межд.));
вторичен банков резерв (в макр.);
евровалутни резерви (в межд.);
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зависим банков резерв (в макр.);
задължителен банков резерв (в макр.);
задължителни частични банкови резерви (в межд.);
коефициент на банковия свръхрезерв (в макр.);
коефициент на евровалутните резерви (в межд.);
коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.);
международни резерви (в межд.) (същото като официални валутни резерви (в межд.));
независим банков резерв (в макр.);
общ банков резерв (в макр.);
операции по официалните резерви (в межд.);
официални валутни резерви (в межд.);
процент на задължителния банков резерв (в макр.);
пълен банков резерв (в макр.) (същото като пълно резервно банково покритие (в макр.));
свободен банков резерви (в макр.);
уравнение на банковите резерви (в макр.);
условие на задължителните банкови резерви (в межд.) (същото като коефициент на задължителните частични банкови резерви (в межд.));
частичен банков резерв (в макр.) (същото като частично резервно банково
покритие (в макр.)).
РЕЗЕРВАЦИОННА ЦЕНА НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (reservation price of
external debt) (в межд.) – цена на външния дълг (в межд.), при която продавачът все още се въздържа да продава, но е готов да го направи при всяка друга
цена, която е по-висока от резервационната.
РЕЗЕРВЕН КАПАЦИТЕТ НА ФИРМАТА (firm reserve capacity) (в микр.),
планиран резервен капацитет на фирмата (в микр.), – производствен капацитет, който фирмата поддържа над очакваното равнище на средните продажби. Създава се с цел да се постигне гъвкавост на производството (вж. икономическо производство). С резервния капацитет: се посрещат сезонните колебания в пазарното търсене на икономическия продукт; осигурява се гъвкавост
при ремонт на оборудването; посреща се растеж на пазарното търсене (извън
сезонните колебания); посрещат се технологичните потребности от машини,
които не могат да се използват непрекъснато, а се редуват заради промени в
отделни параметри на продуктовия асортимент; посрещат се потребности от
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------земя при бъдещо разширяване на предприятието (земя, която макар и момента
няма да се използва, се купува и поддържа отсега поради евентуалната невъзможност това да се направи в бъдеще); поддържа се щатен административен
капацитет от някои специалисти, които биха били потребни в бъдеще при
евентуално разширяване на производството.
РЕЗЕРВЕН КАПАЦИТЕТ НА ФИРМАТА (firm reserve capacity) (ки) – във:
планиран резервен капацитет на фирмата (в микр.);
резервен капацитет на фирмата (в микр.).
РЕЗЕРВЕН ТРАНШ (reserve tranche) (в межд.) – първи транш, отпускан от
Международния валутен фонд - МВФ (в межд.) на дадена страна по стендбай
споразумение (в межд.). Равен е на разликата между квотата на страната в
Международния валутен фонд и частта от нея, внесена в местна валута (в
межд.).
РЕЗЕРВИ В ЗЛАТО И В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА (gold and foreign
exchange reserves) (в межд.) – официални валутни резерви (в межд.) на централната банка (в макр.) на дадена страна, които са равнопоставени при системата на златно-девизния стандарт (в межд.).
РЕЗЕРВИ КАТО ПРОЦЕНТ КЪМ ПЪЛНИЯ ВЪНШЕН ДЪЛГ (reserves as
a percentage of total external debt) (в межд.) – процентно съотношение на частта
от валутните резерви на централната банка (в макр.) на дадена страна длъжник, които тя може да използува за изплащане на своя външен дълг (в межд.)
(към определен момент), към общия размер на този дълг (към същия момент).
РЕЗЕРВИ ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ (external debt reserves /proviant/) (ки) – във:
образуване на резерви по външния дълг (в межд.).
РЕЗЕРВНА СИСТЕМА (reserve system) (ки) – във:
Федерална резервна система (в макр.).
РЕЗЕРВНА ЦЕНА НА КУПУВАЧА (purchaser reserve price) (в микр.) – максималната цена, която купувачът е готов да даде за определена стока в съответствие със своя доход и с потребителските си предпочитания (вж. икономическо предпочитание). (Под резервна цена на продавача се разбира минималната цена, която той желае да получи срещу своята стока.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЗЕРВНА ЦЕНА НА ПРОДАВАЧА (seller reserve price) (в микр.) – минималната цена, която продавачът е готов да получи срещу своята стока.
РЕЗЕРВНО БАНКОВО ПОКРИТИЕ (bank reserve) (в макр.), банков резерв
(в макр.), – резерв, който осигурява надеждност и стабилност на търговската
банка (в макр.). Особено важна е роля на банковите резерви като средство
срещу банкрутирането на банките и за гарантирането на стабилност на банковата система в цялост.
РЕЗЕРВНО БАНКОВО ПОКРИТИЕ (bank reserve) (ки) – във:
пълно резервно банково покритие (в макр.);
резервно банково покритие (в макр.);
частично резервно банково покритие (в макр.).
РЕЗЕРВНО ПОКРИТИЕ (reserve) (ки) – във:
пълно резервно банково покритие (в макр.);
резервно банково покритие (в макр.);
стопроцентово резервно банково покритие (в макр.) (същото като пълно
резервно банково покритие (в макр.));
частично резервно банково покритие (в макр.).
РЕЗЕРВОВ МУЛТИПЛИКАТОР (reserve multiplier) (ки) – във:
евровалутен депозитно-резервов мултипликатор (в межд.).
РЕЗЕРВОВО-ЕДНОСТРАННА ЕКСПАНЗИЯ (reservely-uniform expansion)
(ки) – във:
външнорезервово-едностранна парична експанзия (в межд.).
РЕЗЕРВОВО-ЕДНОСТРАННА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ
uniform monetary expansion) (ки) – във:
външнорезервово-едностранна парична експанзия (в межд.).

(reservely-

РЕЗЕРВОВО-ЕДНОСТРАННА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ (reservelyuniform monetary restriction) (ки) – във:
външнорезервово-едностранна парична рестрикция (в межд.).
РЕЗЕРВОВО-ЕДНОСТРАННА РЕСТРИКЦИЯ (reservely-uniform restriction)
(ки) – във:
външнорезервово-едностранна парична рестрикция (в межд.).
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЗЕРВОВО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ДВУСТРАННА ЕКСПАНЗИЯ (reservely-predominant biform expansion) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.).
РЕЗЕРВОВО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ДВУСТРАННА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ (reservely-predominant biform monetary expansion) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.).
РЕЗЕРВОВО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ДВУСТРАННА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ (reservely-predominant biform monetary restriction) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.).
РЕЗЕРВОВО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ДВУСТРАННА РЕСТРИКЦИЯ (reservely-predominant biform restriction) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.).
РЕЗЕРВОВО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ЕКСПАНЗИЯ (reservely-predominant expansion) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.).
РЕЗЕРВОВО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ПАРИЧНА ЕКСПАНЗИЯ (reservelypredominant monetary expansion) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична експанзия (в
межд.).
РЕЗЕРВОВО-ПРЕОБЛАДАВАЩА ПАРИЧНА РЕСТРИКЦИЯ (reservelypredominant monetary restriction) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.);
РЕЗЕРВОВО-ПРЕОБЛАДАВАЩА РЕСТРИКЦИЯ (reservely-predominant
restriction) (ки) – във:
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.).
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЗОЛВЕНТНОСТ (resolventness) (кд) – във:
ингредиентна икономическа резолвентност (същото като ингредиентна
разрешителна икономическа способност);
РЕЗУЛТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]*
(resultant individual economic product) – същото като равновесен ефективен
икономически продукт [индивидуален].
РЕЗУЛТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН] (resultant individual economic product) (ки) – във:
резултантен икономически продукт [индивидуален] (същото като равновесен ефективен икономически продукт [индивидуален]);
резултантен потребителен икономически продукт [индивидуален] (същото като равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален]);
резултантен производствен икономически продукт [индивидуален] (същото като равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален]).
РЕЗУЛТАНТЕН ПОТРЕБИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (resultant individual consumption economic product) – същото
като равновесен ефективен потребителен икономически продукт [индивидуален].
РЕЗУЛТАНТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ
[ИНДИВИДУАЛЕН]* (resultant individual production economic product) – същото като равновесен ефективен производствен икономически продукт [индивидуален].
РЕЗУЛТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (resultant individual product economic potentiality)
– същото като равновесна ефективна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова].
РЕЗУЛТАНТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (resultant individual product economic needs /necessities/)
(resultant individual economic product) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------резултантни потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови] (същото като равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]).
РЕЗУЛТАНТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (resultant individual product economic abilities) (ки) –
във:
резултантни производителски икономически способности [индивидуални
продуктови] (същото като равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]).
РЕЗУЛТАНТНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТРЕБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ] (resultant individual product
consumer’s economic needs /necessities/) – същото като равновесни ефективни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови].
РЕЗУЛТАНТНИ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ [ИНДИВИДУАЛНИ ПРОДУКТОВИ]* (resultant individual product
producer’s economic abilities) – същото като равновесни ефективни производителски икономически способности [индивидуални продуктови].
РЕЗУЛТАТ (result /outcome/) (кд) – във:
възпроизводствен икономически резултат;
еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
икономически резултат;
инверсна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
инверсна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като ресурсна производителност на икономическия резултат);
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
натурална еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
натурална еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
начална еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
начална еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като
ресурсна разходност на икономическия резултат);
парично-изразена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
парично-изразена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
полезностна еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
полезностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
потребителна еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
потребителна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като пределна ресурсна производителност на икономическия резултат);
пределна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като пределна ресурсна разходност на икономическия резултат);
пределна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна разходност на икономическия резултат;
пределна ресурсна производителност на икономическия резултат;
пределна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
производствена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
производствена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
ресурсна производителност на икономическия резултат;
ресурсна разходност на икономическия резултат;
специфична еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
специфична еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат
(същото като средна ресурсна производителност на икономическия резултат);
средна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото
като средна ресурсна разходност на икономическия резултат);
средна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ресурсна производителност на икономическия резултат;
средна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
стойностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
стойностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
същностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
текуща производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
текуща феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
трудово-изразена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
трудово-изразена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
феноменна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
ценностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат.
РЕЗУЛТАТНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(resultive dispositional economic system) – същото като резултатна същностностратифицирана икономическа система.
РЕЗУЛТАТНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (resultive elasticity of the economic
essence to economic phenomenon) (*) – съотношение ELf(z)e(z) между пределната
резултатна същностна интензивност на икономическото явление MIf(z)e(z) и
средната резултатна същностна интензивност на икономическото явление
AIf(z)e(z) при резултатната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) . Една от разновидностите на еластичността на икономическата
същност към икономическото явление. Определя се по формулата
EL f ( z ) e ( z ) = MI f ( z ) e ( z ) : AI f ( z ) e ( z ) = =

de( z ) e( z ) de( z ) df ( z )
:
=
:
.
df ( z ) f ( z ) e( z ) f ( z )

При постоянни други условия резултатната еластичност от вида ELf(z)e(z) показва с колко процента се променя резултатният същностен икономически ингредиент (резултатнатас икономическата същност, изходът на резултатната същностно-стратифицирана икономическа система) e(z) при един процент промяна
на резултатния феноменен икономически ингредиент (на резултатното икономическо явление, на входа) f(z) при системата Sesf ((zz))e ( z ) .
РЕЗУЛТАТНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (resultive elasticity of the economic phenomenon to economic phenomenon essence) (*) – съотношение ELe(z)f(z)
между пределната резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност MKe(z)f(z) и средната резултатна феноменна опредметеност на
икономическата същност AKe(z)f(z) при резултатната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) . Една от разновидностите на
еластичността на икономическото явление към икономическата същност.
Определя по формулата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------df ( z ) f ( z ) df ( z ) de( z )
EL e ( z ) f ( z ) = MK e ( z ) f ( z ) : AK e ( z ) f ( z ) =
:
=
:
.
de( z ) e( z )
f ( z ) e( z )
При постоянни други условия резултатната еластичност от вида ELe(z)f(z) показва с колко процента се променя резултатният феноменен икономически ингредиент (резултатното феноменно икономическо богатство, входът на
резултатната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) ) f(z)
при един процент промяна на резултатния същностен икономически ингредиент (на резултатното същностно икономическо богатство, на изхода)
e(z) при същата тази икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) .
РЕЗУЛТАТНА ИЗОРЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ*
(result isoresource economic configuration) – същото като резултатна икономическа изокванта.
РЕЗУЛТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (result economic
isoingredient) – същото като резултатна икономическа изокванта.
РЕЗУЛТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (result economic isoquant), ресурсно-субстанциална изходна икономическа изоингредиента,
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изокванта, резултатна
изоресурсна икономическа конфигурация, резултатна икономическа изоингредиента, (*) – икономическо подмножество (респ. икономическа област)
от икономически точки r в икономическото пространство на аргументите (на
независимите променливи) на някаква икономическа функция z = φ(r), представящи променливите изходни икономически ингредиенти (вж. променлив
икономически ингредиент) в дадена ресурсно-субстанциална икономическа
система, при което (подмножество) значението z на тази икономическа функция, представящо постоянният входен икономически ингредиент (вж. постоянен икономически ингредиент) на същата система, остава постоянно. С r е
означен векторът на независимите променливи, съставен от елементите rj, j =
1, 2, …, M, а z е векторът на функционалните значения, съставен от елементите
zi, i = 1, 2, …, N, (вж. икономически вектор), където M е броят на видовете независими променливи (на променливите изходни икономически ингредиенти),
а N е броят на значенията на функцията (на постоянните входни икономически
ингредиенти). Движението на точка по дадена резултатна икономическа изокванта променя елементите на вектора r, задаващ точката r, без да се променя
значението на икономическата функция z = φ(r), т.е. значението на функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инвариантно (респ. безразлично) към измененията на независимите променливи r (следователно дадена резултатна изокванта обхваща различните комбинации от независими променливи, при които се получава еднакво функционално значение). Важна особеност на разглежданата икономическа зависимост
е, че кривината на резултатната икономическа изокванта* (result economic
isoquant curvature) характеризира еластичността на заместването на променливите изходни икономически ингредиенти (variable output economic ingredients) на ресурсно-субстанциалната икономическа система. Уравнението
на отделната резултатна икономическа изокванта е ϕ v (r ) = z v , v ∈ V z , където zv
е постоянното значение на изходната изоквантна функция z = φ(r) при v-тия
вариант на неговото равнище, а Vz е множеството от варианти на неговите равнища. На множеството от варианти Vz съответствува множество от резултатни
икономически изокванти в разглежданата система.
Според субстанциалната и стратификационната си определеност резултатната икономическата изокванта може да бъде:
(1) икономическа изопродукта* (economic isoproduct), в т.ч. приходна
икономическа изопродукта* (revenue economic isoproduct) и т.н.;
(2) икономическа изофактора* (economic isofactor), в т.ч. приходна икономическа изофактора* (revenue economic isofactor) и т.н.;
(3) икономическа изорейта* (economic isorevenue), в т.ч. продуктова
икономическа изорейта* (product economic isorevenue), факторна икономическа изорейта* (factor economic isorevenue) и т.н.
В зависимост от броя на видовете независими променливи (на променливите изходни икономически ингредиенти), които са противостоящи (противолежащи) на постоянния входен ингредиент, се различават няколко частни случаи на резултатната икономическа изокванта в качеството й на икономическа
конфигурация:
първо, резултатна изоквантна икономическа линия* (result isoquant
economic line) [същото като резултатна изоингредиентна икономическа линия* (result isoingrediental economic line)] {в т.ч. резултатна изоквантна икономическа права* (result isoquant economic straight line) [същото като резултатна изоингредиентна икономическа права* (result isoingrediental economic
straight line)] и резултатна изоквантна икономическа крива (result isoquant
economic curve) [същото като резултатна изоингредиентна икономическа
крива* (result isoingrediental economic curve)]} – конституира се при два променливи изходни икономически ингредиента, противостоящи на постоянния
входен ингредиент;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------второ, резултатна изоквантна икономическа повърхнина* (result
isoquant economic surface) [същото като резултатна изоингредиентна икономическа повърхнина* (result isoingrediental economic surface)] {в т.ч. резултатна изоквантна икономическа равнина* (result isoquant economic plane)
[същото като резултатна изоингредиентна икономическа равнина* (result
isoingrediental economic plane)] и резултатна изоквантна икономическа крива повърхнина* (result isoquant economic curved surface) [същото като резултатна изоингредиентна икономическа крива повърхнина* (result isoingrediental economic curved surface)]} – конституира се при три променливи изходни
икономически ингредиента, противостоящи на постоянния входен ингредиент;
трето, резултатна изоквантна икономическа хиперповърхнина* (result isoquant economic hypersurface) [същото като резултатна изоингредиентна икономическа хиперповърхнина* (result isoingrediental economic
hypersurface)] {в т.ч. резултатна изоквантна икономическа хиперравнина*
(result isoquant economic hyperplane) [същото като резултатна изоингредиентна икономическа хиперравнина* (result isoingrediental economic hyperplane)]
и резултатна изоквантна икономическа крива хиперповърхнина* (result
isoquant economic curved hypersurface) [същото като резултатна изоингредиентна икономическа крива хиперповърхнина* (result isoingrediental economic
curved hypersurface)]} – конституира се при повече от три променливи изходни
икономически ингредиента, противостоящи на постоянния входен ингредиент.
РЕЗУЛТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (result economic isoquant)
(ки) – във:
кривина на резултатната икономическа изокванта (вж. резултатна
икономическа изокванта);
резултатна икономическа изокванта.
РЕЗУЛТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (result economic
configuration) (ки) – във:
резултатна изоресурсна икономическа конфигурация (същото като резултатна икономическа изокванта).
РЕЗУЛТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (resultive economic system)
(ки) – във:
резултатна диспозиционна икономическа система (същото като резултатна същностно-стратифицирана икономическа система);
резултатна същностно-стратифицирана икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЗУЛТАТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ
(resultive intensity of the economic phenomenon) (ки) – във:
интегрална резултатна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
пределна резултатна същностна интензивност на икономическото явление
(вж.
също
имплицитно-насочено-дефинирана
същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
средна резултатна същностна интензивност на икономическото явление
(вж. също имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система);
текуща резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление).
РЕЗУЛТАТНА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ (resultive objectificativity of the economic essence) (ки) – във:
интегрална резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж. резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност);
пределна резултатна феноменна опредметеност на икономическата
същност (вж. също експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност;
средна резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност (вж. също експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
текуща резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност (вж. резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност).
РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (resultive productivity of the economic resource), начална резултатна
производителност на икономическия ресурс, (подразбира се – на възпроизводствения икономически ресурс) (*) – икономическа величина P(+)rz, която показва какъв възпроизводствен икономически резултат (чиято обща величина е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------z) при началната възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs се индуцира
(се създава, се твори) от (респ. съответствува на) единица възпроизводствен
икономически ресурс (чиято обща величина е r) при същата тази възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs . Може да се разглежда още като свойство

на икономическия ресурс на началната възпроизводствена икономическа система с някаква интензивност да създава (или да изисква наличието на) определен неин икономически резултат. Едно от проявленията на възпроизводствената икономическа производителност и на икономическата производителност изобщо. Началната резултатна производителност P(+)rz на икономическия
ресурс е реализация на началния възпроизводствен икономически оператор P(+) rz (вж. начална възпроизводствена икономическа система) и е разновидност на по-общото понятие за изходна креативност на входния икономически ингредиент (т.е. за начална изходна креативност на входния икономически ингредиент). Резултатната производителност P(+)rz има две разновидности с по-голяма приложимост – средна резултатна производителност на икономическия ресурс и пределна резултатна производителност на икономическия ресурс. Нейни същностно-стратификационни разновидности са феноменната резултатна производителност на икономическия ресурс и същностната резултатна производителност на икономическия ресурс.
РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (resultive productivity of the economic resource) (ки) – във:
интегрална производствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
интегрална същностна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
интегрална феноменна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
начална резултатна производителност на икономическия ресурс (същото
като резултатна производителност на икономическия ресурс);
парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------полезностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
потребителна резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна начална резултатна производителност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна производителност на икономическия
ресурс);
пределна парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна полезностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна потребителна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна специфична резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна стойностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
пределна същностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
пределна феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
резултатна производителност на икономическия ресурс;
специфична резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна начална резултатна производителност на икономическия ресурс
(същото като средна резултатна производителност на икономическия ресурс);
средна парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна полезностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна потребителна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
средна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна специфична резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна стойностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна феноменна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
стойностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
текуща производствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
текуща същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
текуща феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс.
РЕЗУЛТАТНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС*
(resultive costness of the economic resource), инверсна резултатна разходност
на икономическия ресурс, (подразбира се – на възпроизводствения икономически ресурс) (*) – икономическа величина B(–)rz, която показва какъв възпроизводствен икономически резултат (чиято обща величина е z) при инверсната
възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs се поглъща (се абсорбира) от
(респ. съответствува на) единица възпроизводствен икономически ресурс (чиято обща величина е r) при същата тази възпроизводствена икономическа сис-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема S(zr− ) rs . Може да да се разглежда още като свойство на икономическия ресурс на инверсната възпроизводствена икономическа система с някаква интензивност да поглъща (или да изисква наличието на) определен икономически
резултат. Едно от проявленията на икономическата разходност изобщо. Инверсната резултатна разходност B(–)rz на икономическия ресурс е разновидност
на по-общото понятие изходна абсорбционност на изходния икономически ингредиент и от своя страна има две разновидности с по-голяма приложимост –
средна резултатна разходност на икономическия ресурс (средна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс) и пределна резултатна разходност на икономическия ресурс (пределна инверсна резултатна разходност
на икономическия ресурс).
РЕЗУЛТАТНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (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);
пределна резултатна разходност на икономическия ресурс;
резултатна разходност на икономическия ресурс;
средна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като средна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна резултатна разходност на икономическия ресурс.
РЕЗУЛТАТНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (resultive essential intensity of the economic phenomenon) (*)
– икономическа величина If(z)e(z), която показва какъв размер резултатен същностен икономически ингредиент (резултатно същностно икономическо
богатство) [чиято обща величина е e(z)] при резултатната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) се съдържа в (се индуцира
от, съответствува на) единица резултатен феноменен икономически ингредиент (резултатно феноменно икономическо богатство) [(чиято обща величина е f(z)] в същата тази система. Същото е като резултатна диспозиционна икономическа интензивност* (resultive dispositional economic intensity).
Може да се разглежда още като свойство на резултатното икономическото явление с някаква интензивност да изисква наличието на определена резултатна
икономическа същност при някаква резултатна същностно-стратифицирана
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа система. Едно от проявленията на диспозиционната икономическа интензивност и на икономическата интензивност изобщо. Представлява наситеността (респ. напрегнатостта) на резултатното явление с резултатна същностна икономическа субстанция. Резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r) на системата Sesf ((zz))e ( z ) е реализация
на резултатния същностно-стратификационен икономически оператор
If(z)e(z) и е разновидност на по-общото понятие за изходна креативност на
входния икономически ингредиент. Резултатната същностна интензивност
If(z)e(z) има две разновидности с по-голяма приложимост – средна резултатна
същностна интензивност на икономическото явление AIf(z)e(z) и пределна резултатна същностна интензивност на икономическото явление MIf(z)e(z). Вж.
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират (1) текуща резултатна същностна интензивност
на икономическото явление* (flowing resultive essential intensity of the
economic phenomenon) I(X)f(z)e(z) – тя показва какъв текущ резултатен същностен икономически ингредиент* (flowing resultive essential economic ingredient) в резултатната същностно-стратифицирана икономическа система се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица текущ резултатен феноменен икономически ингредиент* (flowing resultive phenomenal economic
ingredient), и (2) интегрална резултатна същностна интензивност на икономическото явление* (integral resultive essential intensity of the economic
phenomenon) I(Y)f(z)e(z) – тя показва какъв текущ резултатен същностен икономически ингредиент в същата система се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица интегрален резултатен феноменен икономически ингредиент* (integral resultive phenomenal economic ingredient) (вж. текущи икономически блага и интегрални икономически блага).
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен резултатна същностна интензивност на икономическото явление (резултатна диспозиционна икономическа интензивност) се конституират още и съответстващите на последната понятия за резултатна специфичностна икономическа интензивност* (resultive specificitical economic intensity), резултатна проявена икономическа интензивност* (resultive manifested economic intensity), резултатна същинна икономическа интензивност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(resultive matterial economic intensity), резултатна консидерна икономическа
интензивност* (resultive considerational economic intensity) и резултатна характеристична икономическа интензивност* (resultive characteristic economic intensity).

РЕЗУЛТАТНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ (resultive essential intensity of the economic phenomenon)
(ки) – във:
интегрална резултатна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
пределна резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. също имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
резултатна същностна интензивност на икономическото явление
средна резултатна същностна интензивност на икономическото явление
(вж. също имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система);
текуща резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление).
РЕЗУЛТАТНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (resultive essentially-stratified economic system), резултатна
диспозиционна икономическа система, (*) – същностно-стратифицирана
икономическа система (диспозиционна икономическа система), входът
(входното икономическо въздействие) и изходът (изходното икономическо
въздействие) на която са икономически резултати (в т.ч. и възпроизводствени
икономически резултати). Последните от своя страна са икономически ингредиенти на някакви ресурсно-субстанциални икономически системи (сметни
икономически системи), в т.ч. и на някакви възпроизводствени икономически
системи. Икономическото явление и икономическата същност като ингредиенти на резултатната същностно-стратифицирана икономическа система са
резултатни икономически ингредиенти, т.е са резултатно икономическо явление* (resultive ecocnomic phenomenon) и резултатна икономическа същност* (resultive ecocnomic essence). Представлява ингредиентна икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа система от нулев ранг (вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи).
Резултатната същностно-стратифицирана икономическа система е такава
разновидност на диспозиционната икономическа система и изобщо на консидерната икономическа система и на стратифицираната икономическа система, в която се извършва резултатно същностно-стратификационно
икономическо преобразование* (resultive essentially-stratificational economic
transformation). То е преминаване от едно към друго (превръщане на едно в
друго) равнище на резултатно същностно-феноменно абстрахиране на икономическата система. Нейната способност на резултатно същностностратификационно преобразование е резултатна същностна стратификационност на икономическата система* (resultive essential stratificationality
of the economic system) [същото като резултатна същностна икономическа
стратификационност* (resultive essential economic stratificationality). Тук се
интерпретира резултатна същностно-стратифицирана икономическа система,
която като зададена ингредиентна икономическа система е от типа “феноменно-същностен”. Тогава неин входен икономически ингредиент е някакво резултатно икономическо явление, разглеждано като феноменен резултатен икономически ингредиент* (phenomenal resultive economic ingredient) [той е форма на проявление на феноменното резултатно икономическо богатство*
(phenomenal resultive economic wealth)], а неин изходен икономически ингредиент е резултатната икономическа същност, изразявана чрез това явление, но
стояща скрита в него. Последната се разглежда като същностен резултатен
икономически ингредиент* (essential resultive economic ingredient) [той е
форма на проявление на същностното резултатно икономическо богатство* (essential resultive economic wealth)]. В своята общност същностният и феноменният резултатен икономически ингредиент представляват резултатните същностно-стратификационни икономически ингрендиенти* (resultive
essentially-stratificational economic ingredients). Целта на резултатната същностно-стратифицирана икономическа система е чрез адекватно преобразование на
резултатното икономическо явление да разкрие (да експлицира) съответствуващата на него резултатна икономическа същност или пък обратното – чрез
обратно преобразование на резултатна икономическа същност да я скрие (да я
имплицира) в съответствуващото на него ресзултатно икономическо явление.
Затова тя е система на зависимостта между резултатната икономическа същност и резултатното икономическо явление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Резултатното същностно-стратификационно икономическо преобразование е една от разновидностите на същностно-стратификационното икономическо преобразование и на стратификационното икономическо преобразование, а чрез тях и на ингредиентното икономическо преобразование изобщо. На
него отговаря понятието за резултатно същностно-стратификационно
икономическо изображение* (resultive essentially-stratificational economic
mapping). Основни съставки на резултатното същностно-стартификационното
икономическо изображение са резултатното същностно-стратификационно икономическо съответствие* (resultive essentially-stratificational
economic correspondence) и резултатният същностно-стратификационен
икономически оператор* (resultive essentially-stratificational economic
operator) (последният се интерпретира като резултатен икономически диспозификатор, т.е. като резултатен същностно-стратификационният икономически ингредиентор). Входният и изходният икономически ингредиенти на разглежданата система (наречени резултатни икономически диспозанти, към които
се числят резултатното икономическо явление и резултатната икономическа
същност) са определени в някакво резултатно същностно-стратификационно икономическо пространство* (resultive essentially-stratificational
economic space). Когато входните резултатни икономически ингредиенти са
значения от реалната числова ос, функционирането на резултатната същностно-стратифицирана икономическа система представлява резултатен същностно-стратификационен икономически процес* (resultive essentiallystratificational economic process).
Резултатният същностно-стратификационен икономически оператор [същото като рсзултатен икономически диспозификатор* (resultive economic
disposificator)] е операторът на резултатната същностно-стратифицирана икономическа система, Представлява икономически оператор, който задава резултатното същностно-стратификационно икономическо преобразование или в
посока от входния към изходния резултатен икономически ингредиент (от
входния към изходния резултатен икономически диспозант) – тогава той е
прав резултатен икономически диспозификатор* (direct resultive economic
disposificator) (прав резултатен диспозиционен икономически ингредиентор),
или в посока от изходния към входния резултатен икономически ингредиент
(от изходния към входния резултатен икономически диспозант) – тогава той е
обратен резултатен икономически диспозификатор* (inverse resultive
economic disposificator) (обратен резултатен диспозиционен икономически ингредиентор). Когато не е посочено друго, под резултатен икономически диспо32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зификатор обикновено се подразбира правият резултатен икономически диспозификатор. Важен частен случай на резултатния икономическия диспозификатор е линейният резултатен икономически диспозификатор* (linear
resultive economic disposificator), чиито основни разновидности са пропорционалният резултатен икономически диспозификатор* (proportional resultive
economic disposificator) и интегралният резултатен икономически диспозификатор* (integral resultive economic disposificator).
Някои от класификациите на резултатната същностно-стратифицираните
икономически системи са следните.
(1) според начина, по който е дефинирана резултатната същностностратифицираната икономическа система: (а) експлицитно-дефинирана резултатна същностно-стратифицирана икономическа система* (explicitlydefined resultive essentially-stratified economic system) (вж. експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система); (б) имплицитнодефинирана резултатна същностно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined resultive essentially-stratified economic system) (вж.
имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система).
(2) според значимостта и обхвата на същностно-феноменното стратифициране: (а) елементарна резултатна същностно-стратифицирана икономическа система* (elementary resultive essentially-stratified economic system) –
тя обхваща само два резултатни същностно-феноменни икономически страти,
единият които е резултатно-същностен, а другият – резултатно-феноменен
(вж. елементарна същностно-стратифицирана икономическа система); (б)
опростена резултатно същностно-стратифицирана икономическа система* (simple resultive essentially-stratified economic system) – тя обхваща само
резултатната ценностна икономическа система, резултатната натурална икономическа система, резултатната трудова икономическа система и резултатната парична икономическа система) (вж. опростената същностностратифицирана икономика); (в) пълна резултатна същностностратифицирана икономическа система* (full resultive essentially-stratified
economic system) – тя обхваща всички възможни резултатни същностнофеноменни страти) (вж. пълна същностно-стратифицирана икономика).
(3) според степента на акумулиране (на натрупване) на икономическото
богатство (според ингредиентната икономическа акумулативност): (а) текуща резултатна същностно-стратифицирана икономическа система*
(flowing resultive essentially-stratified economic system); (б) интегрална резултатна същностно-стратифицирана икономическа система* (integral
33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------resultive essentially-stratified economic system), в т.ч. и фонодова резултатна
същностно-стратифицирана икономическа система* (fond resourse essentially-stratified economic system) и капиталова резултатна същностностратифицирана икономическа система* (capital resultive essentiallystratified economic system).
(4) според обхвата на организация на общественото производство (според
ингредиентната общностна икономическа обхватност) (а) обществена резултатна същностно-стратифицирана икономическа система* (social
resultive essentially-stratified economic system); (б) фирмена резултатна същностно-стратифицирана икономическа система* (firm resultive essentiallystratified economic system); (в) индивидуална резултатна същностностратифицирана икономическа система* (individual resultive essentiallystratified economic system) и други;
(5) според критерия на ингредиентната икономическа равнищност: (а)
резултатна същностно-стратифицирана микроикономическа система*
(resultive essentially-stratified microeconomic system); (б) резултатна същностно-стратифицирана мезоикономическа система* (resultive essentiallystratified
mesoeconomic
system);
(в)
резултатна
същностностратифицирана макроикономическа система* (resourse essentiallystratified macroeconomic system).
В резултатна същностно-стратифицирана икономическа система от типа
“феноменно-същностна” Sesf ((zz))e ( z ) (фиг. 1) с f(z) е означен входният икономи-

чески ингредиент (резултатното икономическо явление, ресурсното феноменно икономическо богатство), а с e(z) – изходният икономически ингредиент
(резултатната икономическа същност, резултатното същностно икономическо
богатство). Системата Sesf ((zz))e ( z ) се представя от резултатното същностностратификационно ингредиентно операторно уравнение* (resultive essentially-stratificational ingrediental operatorial equation) (вж. операторно уравнение
на икономическата система)
S(f+()zes) e((zz)) ≡ {e( z ) = I f ( z ) e ( z ) ( f ( z ))},

респ. от резултатното същностно-стратификационно икономическо изображение If(z)e(z) : f(z)→ e(z), където f(z)→ e(z) е резултатното същностностратификационно икономическо съответствие (вж. икономическо съответствие), а If(z)e(z) е операторът (ингредиенторът) на резултатната същностностратифицирана икономическа система (последният е разновидност на по34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общото понятие за същностно-стратификационен икономически оператор)
(вж. същностно-стратифицирана икономическа система и икономически оператор).

f(z)

If(z)e(z)

e(z)

Фиг. 1. Резултатна същностностратификационна (феноменносъщностна) икономическа система

1. Резултатна същностна интензивност на икономическото явление в
условията на линейно икономическо преобразование
Линейният резултатен същностно-стратификационен икономически оператор* (linear resultive essentially-stratificational economic operator) If(z)e(z)
линейно прилага (линейно оперира с) икономическата величина If(z)e(z), която е
резултатната същностна интензивност на икономическото явление (още –
същностната интензивност на феноменния резултатен икономически ингредиент) при резултатната същностно-стратифицирана (при резултатната феноменно-същностна) икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) . Тя е разновидност на диспозиционната икономическа интензивност (вж. и икономическа интензивност)
и представлява наситеността на резултатното икономическо явление с резултатна същностна икономическа субстанция. Разновидност е и на по-общото
понятие за изходна креативност на входния икономически ингредиент. Величината If(z)e(z) показва какъв размер резултатен същностен икономически ингредиент [чиято обща величина е e(z)] се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица резултатен феноменен икономически ингредиент [чиято обща
величина е f(z)] в разглежданата система Sesf ((zz))e ( z ) . Резултатната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r) е реализация на резултатния
същностно-стратификационен икономически оператор If(z)e(z) и е показана на
фиг. 2. Линейният резултатен същностно-стратификационен икономически
оператор If(z)e(z) се реализира най-вече в две разновидности – като пропорционален и като интегрален оператор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------f(z)

If(z)e(z)

e(z)

Фиг. 2. Резултатна същностна интензивност на икономическото явление при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система

Пропорционалният резултатен същностно-стратификационен икономически оператор* (proportional resultive essentially-stratificational economic
operator) линейно прилага икономическата величина AIf(z)e(z), която се определя
като средна резултатна същностна интензивност на икономическото явление при резултатната същностно-стратифицирана икономическа система
Sesf ((zz))e ( z ) . Величината AI f(z)e(z) показва средно какъв размер от резултатния същностен икономически ингредиент [чиято обща величина е e(z)] се съдържа в
(се индуцира от, съответствува на) единица резултатен феноменен икономически ингредиент [чиято обща величина е f(z)] в системата Sesf ((zz))e ( z ) , т.е.
e( z ) = AI f ( z ) e ( z ) f ( z ), респ . AI f ( z ) e ( z ) =

e( z )
.
f ( z)

От
своя
страна
интегралният
резултатен
същностностратификационен икономически оператор* (integral resultive essentiallystratificational economic operator) линейно прилага икономическата величина
MIf(z)e(z), която се определя като пределна резултатна същностна интензивност на икономическото явление при ресурсната същностно-стратифицирана
икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) . Величината MIf(z)e(z) показва нарастването
(прираста) на резултатния същностен икономически ингредиент e(z), породено
при постоянни други условия от единица нарастване на резултатния феноменен икономически ингредиент f(z), т.е.
f ( z )0

e( z ) =

∫ MI f ( z )e( z ) df ( z ),

респ . MI f ( z ) e ( z ) =

f ( z ) =0

de( z )
.
df ( z )

Пределната резултатна същностна интензивност на икономическото явление
MIf(z)e(z) е съотношението между диференциалното нарастване на резултатния
същностен икономически ингредиент e(z) и диференциалното нарастване на
резултатния феноменен икономически ингредиент f(z) и е функция на f(z).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Средната и пределната резултатна същностна интензивност на икономическото явление AIf(z)e(z) и MIf(z)e(z) при резултатната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) са разновидности на посоченото по-горе по-общо
понятие за резултатна същностна интензивност на икономическото явление
If(r)e(r) при същата тази система.
Съотношението между пределната и средната резултатна същностна интензивност на икономическото явление е резултатната еластичност на икономическата същност към икономическото явление при резултатната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) , означавана с ELf(z)e(z).
Тя се определя по формулата
EL f ( z ) e ( z ) = MI f ( z ) e ( z ) : AI f ( z ) e ( z ) = =

de( z ) e( z ) de( z ) df ( z )
:
=
:
.
df ( z ) f ( z ) e( z ) f ( z )

При постоянни други условия резултатната еластичност от вида ELf(z)e(z) показва с колко процента се променя резултатният същностен икономически ингредиент e(z) при един процент промяна на резултатния феноменен икономически
ингредиент f(z) при системата Sesf ((zz))e ( z ) .

2. Резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност
в условията на линейно икономическо преобразование
На понятието за средна резултатна интензивност на икономическото явление AIf(z)e(z) при резултатната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) се съпоставя съответствуващото му понятие за средна резултат-

на феноменна опредметеност на икономическата същност (на резултатния
същностен икономически ингредиент) AKe(z)f(z) при същата тази система. Величината AKe(z)f(z) показва средно какъв размер резултатен феноменен икономически ингредиент [чиято обща величина е f(z)] се използва (е заета при, се ангажира при, съответствува на) експлицирането (на опредметяването) на единица резултатен същностен икономически ингредиент [чиято обща величина е
e(z)] в системата Sesf ((zz))e ( z ) , т.е.
f ( z ) = AK e ( z ) f ( z ) e( z ), респ . AK e ( z ) f ( z ) =

f ( z)
.
e( z )

Тъй като средната резултатна същностна интензивност на икономическото явление и средната резултатна феноменна опредметеност на икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същност при резултатната същностно-стратифицирана икономическа система
Sesf ((zz))e ( z ) са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е. AIz(z)e(z).AKe(z)f(z) = 1.
От своя страна на понятието за пределна резултатна същностна интензивност на икономическото явление MIf(z)e(z) при резултатната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) се съпоставя съответствуващото му понятие за пределна резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност MKe(z)f(z) (на резултатния същностен икономически ингредиент) при същата тази система. Величината MKe(z)f(z) показва нарастването (прираста) на резултатния феноменен икономически ингредиент f(z), породено при постоянни други условия от единица нарастване на резултатния същностен икономически ингредиент e(z) при системата Sesfzr( z) e) ( z ) , т.е.
e( z )0

f ( z) =

∫ MK e( z ) f ( z ) de( z ),

респ . MK e ( z ) f ( r ) =

e ( z ) =0

df ( z )
.
de( z )

Пределната резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност
MKe(z)f(z) е съотношението между диференциалното нарастване на резултатния
феноменен икономически ингредиент f(z) и диференциалното нарастване на
резултатния същностен икономически ингредиент e(z) и е функция на e(z). Тъй
като при постоянни други условия пределната резултатна същностна интензивност на икономическото явление и пределната резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност при резултатната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е.
MIf(z)e(z).MKe(z)f(z). = 1.
Средната и пределната резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност AKe(z)f(z) и MKe(z)f(z) при системата Sesf ((zz))e ( z ) са разновиднос-

ти на по-общото понятие за феноменна опредеметеност на икономическата същност при същата система, означена с Ke(z)f(z). Тя е показана на фиг. 3. От
своя страна резултатната феноменна опредметеност на икономическата същност е разновидност на по-общото понятие за входна абсобционност на изходния икономически ингредиент.

38

260

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕД (КД)
до РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------f(z)

Ke(z)f(z)

e(z)

Фиг. 3. Резултатна феноменна опредметеност на икономическата
същност при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа
система

Съотношението между пределната и средната резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност е резултатната еластичност на
икономическото явление към икономическата същност при резултатаната
същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) , означена с
ELe(z)f(z). Тя се определя по формулата
EL e ( z ) f ( z ) = MK e ( z ) f ( z ) : AK e ( z ) f ( z ) =

df ( z ) f ( z ) df ( z ) de( z )
:
=
:
.
de( z ) e( z )
f ( z ) e( z )

При постоянни други условия резултатната еластичност от вида ELe(z)f(z) показва с колко процента се променя резултатния феноменен икономически ингредиент f(z) при един процент промяна на резултатния същностен икономически
ингредиент e(z) при системата Sesf ((zz))e ( z ) .
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен резултатна същностно-стратифицирана икономическа система (резултатна
диспозиционна икономическа система) се конституират още и съответстващите на последната понятия за резултатна специфичностна икономическа
система* (resultive specificitical economic system), резултатна проявена икономическа система* (resultive manifested economic system), резултатна същинна икономическа система* (resultive matterial economic system), резултатна консидерна икономическа система* (resultive considerational
economic system) и резултатна характеристична икономическа система*
(resultive characteristic economic system).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
резултатна същностно-стратифицирана икономическа система се конституират
още и съответстващите на последната понятия за резултатна същностностратифицирана консуматорска система* (resultive essentially-stratified
consumptionary system), резултатна същностно-стратифицирана стопанс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка система* (resultive essentially-stratified protoeconomic system), резултатна
същностно-стратифицирана пазарно-икономическа система* (resultive
essentially-stratified marketly-economic system) и резултатна същностностратифицирана финансово-пазарно-икономическа система* (resultive
essentially-stratified financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е
понятието за резултатна същностно-стратифицирана поддържаща система* (resultive essentially-stratified sustenance /sustaining/ system) (резултатна
същностно-стратифицирана система при поддържането).
РЕЗУЛТАТНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (resultive phenomenal objectificativity of the economic
essence) (*) – икономическа величина Ke(z)f(z), която показва какъв резултатен
феноменен икономически ингредиент (резултатно феноменно икономическо богатство) [чиято обща величина е f(z)] при резултатната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((zz))e ( z ) е заето при експлицирането на единица резултатен същностен икономически ингредиент (на единица резултатно същностно икономическо богатство) [чиято обща величина е e(z)] при същата тази система. Същото е като резултатна диспозиционна икономическа опредметеност* (resultive dispositional economic
objectificativity). Може да се разглежда още като свойство на резултатната
икономическа същност при резултатната същностно-стратифицирана икономическа система с някаква интензивност да изисква наличието на (да ангажира) определено резултатнто икономическо явление. Едно от проявленията на
диспозиционната икономическа опредметеност и на икономическата опредметеност изобщо. Резултатната феноменна опредметеност на икономическата същност Ke(z)f(z) е разновидност на по-общото понятие входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент и от своя страна има две разновидности с по-голяма приложимост – средна резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност AKe(z)f(z) и пределна резултатна
феноменна опредметеност на икономическата същност MKe(z)f(z). Вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират (1) текуща резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност* (flowing resultive phenomenal objectificativity of the economic essence) K(X)e(z)f(z) – тя показва какъв текущ резултатен
феноменен икономически ингредиент* (flowing resultive phenomenal eco-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient) в резултатната същностно-стратифицирана икономическа
система съответствува на единица текущ резултатен същностен икономически ингредиент* (flowing resultive essential economic ingredient), и (2) интегрална резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност* (integral resultive phenomenal objectificativity of the economic essence)
K(Y)e(z)f(z) – тя показва какъв интегрален резултатен феноменен икономически ингредиент* (integral resultive phenomenal economic ingredient) в същата
система съответствува на единица текущ резултатен същностен икономически
ингредиент (вж. текущи икономически блага и интегрални икономически блага).
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност (резултатна диспозиционна икономическа опредметеност) се конституират още и
съответстващите на последната понятия за резултатна специфичностна
икономическа опредметеност* (resultive specificitical economic objectificativity), резултатна проявена икономическа опредметеност* (resultive
manifested economic objectificativity), резултатна същинна икономическа опредметеност* (resultive matterial economic objectificativity), резултатна консидерна икономическа опредметеност* (resultive considerational economic
objectificativity) и резултатна характеристична икономическа опредметеност* (resultive characteristic economic objectificativity).

РЕЗУЛТАТНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ (resultive phenomenal objectificativity of the economic
essence) (ки) – във:
интегрална резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж. резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност);
пределна резултатна феноменна опредметеност на икономическата
същност (вж. също експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност;
средна резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност (вж. също експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност (вж. резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност).
РЕЗУЛТАТНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (resultive reproductional economic wealth) – вж. възпроизводствена икономическа система.
РЕЗУЛТАТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (resultive economic
wealth) – вж. икономическо богатство и ресурсно-субстанциална икономическа система.
РЕЗУЛТАТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (resultive economic
wealth) (ки) – във:
резултатно възпроизводствено икономическо богатство (вж. възпроизводствена икономическа система);
резултатно икономическо богатство (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система).
РЕЗУЛТАТНО ХАРМОНИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ* (resultive harmonic economic movement) – същото като сложен хармоничен икономически цикъл.
РЕЗУЛТАТНО-ЕКВИВАЛЕНТНОТО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ (result-equivalent substitution of the economic resourses)
(ки) – във:
пределна норма на резултатно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси.
РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР (resultive-resource reproductional economic operator) (ки) – във:
интегрален резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически
оператор (същото като интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор; вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
пропорционален резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор (същото като пропорционален инверсен възпроизводствен
икономически оператор; вж. инверсна възпроизводствена икономическа
система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-феноменен резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменно-същностен резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор (вж. имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система).
РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (resultiveresource economic operator) (ки) – във:
интегрален резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически
оператор (същото като интегрален инверсен възпроизводствен икономически оператор; вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
пропорционален резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор (същото като пропорционален инверсен възпроизводствен
икономически оператор; вж. инверсна възпроизводствена икономическа система);
същностно-феноменен резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностно-феноменен резултатно-ресурсен производствен икономически оператор (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозицонна производствена икономическа система);
феноменно-същностен резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор (вж. имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система).
феноменно-същностен резултатно-ресурсен производствен икономически оператор (вж. имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система).
РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР (resultive-resource production economic operator) (ки) – във:
същностно-феноменен резултатно-ресурсен производствен икономически оператор (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозицонна производствена икономическа система);
феноменно-същностен резултатно-ресурсен производствен икономически оператор (вж. имплицитно-противонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСНА ВЕРИЖНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(resultive-resource chain economic system) – същото като инверсна верижна
възпроизводствена икономическа система. Вж. верижна възпроизводствена
икономическа система.
РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (resultive-resource reproductional economic system) – същото
като инверсна възпроизводствена икономическа система.
РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (resultiveresource economic system) (ки) – във:
резултатно-ресурсна верижна икономическа система (същото като инверсна верижна възпроизводствена икономическа система ; вж. верижна
възпроизводствена икономическа система);
резултатно-ресурсна възпроизводствена икономическа система (същото
като инверсна възпроизводствена икономическа система).
РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (resultive-resource reproductional economic
transformation) – същото като инверсно възпроизводствено икономическо
преобразование. Вж. инверсна възпроизводствена икономическа система.
РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
(resultive-resource economic transformation) (ки) – във:
резултатно-ресурсно възпроизводствено икономическо преобразование (същото като инверсно възпроизводствено икономическо преобразование; вж. инверсна възпроизводствена икономическа система).
РЕИНДИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (reindiffectual economic
good) – същото като квазирефективно икономическо благо.
РЕИНДИФИКАСНОСТ (reindiffectuality /reindifficacy/) (кд) – във:
икономическа реиндификасност (същото като икономическа квазирефективност).
РЕИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (reintertensive economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според битерналната типология на икономическия растеж), който има зададена интертензивност на икономическия растеж GM по-голяма от нула (това е реин44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тертензивността на икономическия растеж) и прилежаща екстертензивност на икономическия растеж AN по-малка от единица (това е субцялостната екстертензивност на икономическия растеж) (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). При него ролята
на зададения фиксиран фактор на икономическия растеж (представляван от
вътрешния фактор на икономическия растеж) е в това, че в различните си
варианти винаги има някакъв положителен принос (относително изразен чрез
коефициента (GM > 0), като дори може да има и свръхпринос във формирането
на темпа на икономическия растеж y (относително представен с единица),
докато прилежащият допълващ фактор на икономическия растеж (представляван от външния фактор на икономическия растеж) (относително изразен
чрез коефициента AN < 1) в различните си варианти може да има само такъв
принос, който е по-малък от темпа на растежа, където GM + AN = 1 (вж. фактори на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста и на нейните различни формати. Негови разновидности са преходният икономически растеж, преобладаващо-интертензивният икономически
растеж, предимно-интертензивният икономически растеж, изцялоинтертензивният икономически растеж, изотропно-интертензивният икономически растеж, анизотропно-интертензивният икономически растеж,
изохипогенно-интертензивният икономически растеж, изохипогенноекстертензивният икономически растеж, нормално-интертензивният икономически растеж, хипергенно-интертензивният икономически растеж, хетерогенно-интертензивният
икономически
растеж,
хетерогенноекстертензивният икономически растеж, хомогенно-интертензивният икономически растеж, деекстертензивният икономически растеж, изцялореинтертензивният
икономически
растеж
и
преобладаващореинтертензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на реинтертензивния растеж са реинтертензивният продуктов икономически растеж* (reintertensive product economic growth), реинтертензивният факторов икономически растеж* (reintertensive factor
economic growth), реинтертензивният полезностен икономически растеж* (reintertensive utility economic growth), реинтертензивният стойностен икономически растеж* (reintertensive value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разно45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности са също реинтертензивният стационарен икономически растеж* (reintertensive stationary economic growth) и реинтертензивният нестационарен икономически растеж* (reintertensive non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

РЕИНТЕРТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (reintertensive economic growth) (ки) – във:
изцяло-реинтертензивен икономически растеж;
предимно-реинтертензивен икономически растеж;
преобладаващо-реинтертензивен икономически растеж;
реинтертензивен икономически растеж.
РЕИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (reintertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на реинтертензитета на икономическия растеж, който е абсолютно изразена положителна част от темпа
на икономическия растеж. Когато реинтертензивирането става по-бързо от
нарастването на темпа на растежа, това е реинтертензификация на икономическия растеж (покачване на реинтертензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на реинтертензитета в темпа на растежа), а когато реинтертензивирането става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е субреинтертензификация на икономическия растеж (спадане на реинтертензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на реинтертензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
РЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (reintertensity of the economic growth) (*) – интертензивност на икономическия растеж,
която е по-голяма от нула; относително изразено положително участие M > 0
на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y, чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този
фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от increasing). Екстертензивността на икономическия растеж, която допълва реинтертензивността до единица, е субцялостната екстертензивност на икономическия растеж (последната същото като хипогенна екстертензивност на икономическия растеж). Разновидност е на тензивността на икономическия
растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на
46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 адиинтертензивността на икономическия растеж. Тя е частното между реинтертензитета на икономическия растеж m > 0 и темпа на растежа. Съставки на реинтертензивността са суперцялостната интертензивност на икономическия
растеж, достатъчно-цялостната интертензивност на икономическия растеж, предимствената интертензивност на икономическия растеж, балансираната интертензивност на икономичесикия растеж, миноритарната интертензивност на икономическия растеж.
Разновидности на реинтертензивността са реинтертензивността на
продуктовия икономически растеж* (reintertensity of the product economic
growth), реинтертензивността на факторовия икономически растеж* (reintertensity of the factor economic growth), реинтертензивността на полезностния икономически растеж* (reintertensity of the utility economic growth),
реинтертензивността на стойностния икономически растеж* (reintertensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна реинтертензивност на икономическия растеж* (constant reintertensity of the
economic growth) (която е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива реинтертензивност на икономическия растеж* (variable reintertensity of the economic growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива реинтертензивност на икономическия растеж* (temporally-variable reintertensity of the economic growth) и
невремево-променлива реинтертензивност на икономическия растеж*
(non-temporally-variable reintertensity of the economic growth)]. Промените на
реинтертензивността се обуславят от наличието (а) на променливи темпове на
прираста на факторите на икономическия растеж и (б) на променливи коефициенти на еластичността на икономическия ингредер към икономическия
ингредор (вж. степенна динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста с променливи коефициенти на еластичност). В този
смисъл може да се говори за прирастно-обусловена и еластичностнообусловена променлива реинтертензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата реинтертензивност са (а) покачващата се реин47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тертензивност на икономическия растеж* (raising reintertensity of the
economic growth), което е реинтертензификация на икономическия растеж, и
(б) спадащата реинтертензивност на икономическия растеж* (subsiding
reintertensity of the economic growth), което е субреинтертензификация на икономическия растеж. В своята общност постоянната и покачващата се реинтертензивност образуват понятието за неспадаща реинтертензивност на
икономическия растеж* (unsubsiding reintertensity of the economic growth)
[което е несубреинтертензификация на икономическия растеж* (unsubreintertensification of the economic growth)], а постоянната и спадащата реинтертензивност образуват понятието за непокачваща се реинтертензивност на
икономическия растеж* (unraising reintertensity of the economic growth) [което е нереинтертензификация на икономическия растеж* (unreintertensification of the economic growth)].
РЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (reintertensity of the economic growth) (ки) – във:
реинтертензивност на икономическия растеж;
утвърдена реинтертензивност на икономическия растеж (същото като
утвърдена интертензивност на икономическия растеж).
РЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (reintertensitial economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж, при която
в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на интертензивностния икономически растеж (вж. битернална типология на
икономическия растеж) определено участие има реинтертензивността на
икономическия растеж (вж. и реинтертензитет 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 реинтертензивността) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
РЕИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (reintertensitial
economic growth) (ки) – във:
реинтертензивностен икономическия растеж;
утвърдено-реинтертензивностен икономическия растеж (същото като
утвърдено-интертензивностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (reintertensivity
of the economic growth) (*) – интертензитет на икономическия растеж, който е по-голям от нула; абсолютно изразено положително участие m > 0 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в темпа на икономическия
растеж y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на
този фактор при осъществяването на икономическия растеж (съкратено от
increasing). Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва
реинтертензитета до темпа на растежа y, е субцялостният екстертензитет на
икономическия растеж (последното същото като хипогенен екстертензитет
на икономическия растеж). Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с битерналната типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на адиинтертензитета на
икономическия растеж. Частното между реинтертензитета и темпа на растежа
е реинтертензивността на икономическия растеж K > 0. Съставки на реинтертензитета са суперцялостният интертензитет на икономическия растеж,
достатъчно-цялостният интертензитет на икономическия растеж, предимственият интертензитет на икономическия растеж, балансираният интертензитет на икономичесикия растеж, миноритарният интертензитет
на икономическия растеж.
Разновидности на реинтертензитета са реинтертензитетът на продуктовия икономически растеж* (reintertensivity of the product economic
growth), реинтертензитетът на факторовия икономически растеж* (reintertensivity of the factor economic growth), реинтертензитетът на полезностния икономически растеж* (reintertensivity of the utility economic growth),
реинтертензитетът на стойностния икономически растеж* (reintertensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен реинтертензитет на икономическия растеж* (constant reintertensivity of the
economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлив реинтертензитет на икономическия растеж* (variable reintertensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлив реинтертензитет на икономи49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж* (temporally-variable reintertensivity of the economic growth) и
невремево-променлив реинтертензитет на икономическия растеж* (nontemporally-variable reintertensivity of the economic growth)]. Промените на реинтертензитета 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
реинтертензитет на икономическия растеж. Разновидности на променливия
реинтертензитет са (а) покачващият се реинтертензитет на икономическия растеж* (raising reintertensivity of the economic growth), което е реинтертензивиране на икономическия растеж, и (б) спадащият реинтертензитет
на икономическия растеж* (subsiding reintertensivity of the economic growth),
което е субреинтертензивиране на икономическия растеж. В своята общност
постоянният и покачващият се реинтертензитет образуват понятието за неспадащ реинтертензитет на икономическия растеж* (unsubsiding reintertensivity of the economic growth) [което е несубреинтертензивиране на икономическия растеж* (unsubreintertensivition of the economic growth)], а постоянният и спадащият реинтертензитет образуват понятието за непокачващ се реинтертензитет на икономическия растеж* (unraising reintertensivity of the
economic growth) [което е нереинтертензивиране на икономическия растеж* (unreintertensivition of the economic growth)].
РЕИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (reintertensivity
of the economic growth) (ки) – във:
реинтертензитет на икономическия растеж;
утвърден реинтертензитет на икономическия растеж (същото като утвърден интертензитет на икономическия растеж).
РЕИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (reintertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на реинтертензивността на
икономическия растеж, която е относително изразена положителна част от
темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на
реинтертензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на реинтертензитета в
50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
реинтертензисуфикация на икономическия растеж* (reintertensisufication
of the economic growth) [което е същото като реинтертензифициране на икономическия растеж* (reintertensifing of the economic growth)], а при случай
(б) се извършва реинтертензидефикация на икономическия растеж* (reintertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.

РЕКВИИКОНОМИКА* (requieconomy) – същото като необходима икономика.
РЕКВИИКОТЕХНОМИКА* (requiecotechnomy) – същото като необходима
икотехномика.
РЕКВИСУБНОМИКА* (requisubnomy) – същото като необходима субномика.
РЕКЛАМА (advertisement) (в микр.) (при монополистичната конкуренция).
При монополистичната конкуренция (в микр.) рекламирането на нов диференциран продукт (в микр.) е средството за изтласкването на конкурентите от пазарното пространство. В резултат на това фирмената крива на продуктовото
търсене (в микр.) се измества надясно. Продуктовата диференциация (в
микр.) приспособява продуктите към потребителските предпочитания и потребителското търсене, а рекламата приспособява потребителските предпочитания и потребителското търсене към вече диференцираните продукти. Разгрничават се конструктивна реклама (в микр.) и агресивна реклама (в микр.).
РЕКЛАМА (advertisement) (ки) – във:
агресивна реклама (в микр.);
информационна реклама (в микр.) (същото като конструктивна реклама
(в микр.));
конструктивна реклама (в микр.);
отбранителна реклама (в микр.) (същото като агресивна реклама (в
микр.));
реклама (в микр.).
РЕКОГНИСЦИРАНОСТ (reconnoiteringness) (кд) – във:
ингредиентна форномическа рекогнисцираност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕКОЛТОВИ МОДЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (crops-models
of economic growth) – вж. Робърт Солоу.
РЕКУРЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТОЧКА* (recurrent economic point),
почти периодична икономическа точка, – точка x на динамичната икономическа система f t, зададена в метрично икономическо пространство S, която
удовлетворява следното условие: за всяко ε > 0 съществува такова T > 0, щото
всички точки на икономическата траектория f tx се съдържат в ε-околността
на всяка друга времева дължина T на тази траектория. Това означава, че при
всяко τ ∈ R ε-околността на икономическото множество
{ f t x}, t ∈ [τ ,τ + T , ]

съдържа всички траектории f tx. В такъв случай f tx представлява рекурентна
икономическа траектория* (recurrent economic trajectory). Като се приложи
ергодичната теорема на Г. Биркхоф и А. Я. Хинчин (вж. стационарен случаен икономически процес и ергодичен икономически процес) към зависимостите в икономическите пространства, може да се твърди, че ако икономическото пространство S е пълно (например ако S = R), тогава: (1) за да бъде дадена
икономическа точка рекурентна, е необходимо и достатъчно нейната заключена траектория да бъде минимално икономическо множество; (2) за да е налице рекурентна икономическа точка, е необходимо тази точка да е икономически устойчива по Ж. Лагранж. Рекурентната икономическа точка е устойчива както по Ж. Лагранж, така и по С. Пуасон. Почти периодичната точка на
динамичната икономическа система е рекурентна. По принцип всяка точка на
дадена строго ергодична икономическа система е рекурентна, но стеснението
на динамичната икономическа система, което се получава в заключената
икономическа траектория* (inclusive economic tragectory) (т.е. в минималното икономическо множество), може и да не бъде строго ергодична динамична
икономическа система.

РЕКУРЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАЕКТОРИЯ* (recurrent economic
trajectory) – вж. рекурентна икономическа точка.
РЕКУРЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТНОШЕНИЕ* (reccurent economic relation /ratio/) – съотношение между икономически елементи от вида
an+p = F (n, an, an+1, an+2, …, an+p–1),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------което позволява да се изчислят всички членове на икономическата последователност a1, a2, a3, …, ако са зададени нейните първи p члена (рекурентни
съотношения са например аритметичната и геометричната прогресия, широко
прилагани в икономическите анализи). Ако рекурентното икономическо съотношение е линейно, тогава задачата за моделиране на всички икономически
последователности, които удовлетворяват даденото рекурентно икономическо
съотношение, е съпоставима с решаването на обикновено еднородно линейно
диференциално уравнение с постоянни коефициенти.

РЕКУРЕНТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТНОШЕНИЕ (recurrent economic
relation) (ки) – във:
основно рекурентно икономическо съотношение (вж. икономическа задача на динамичното програмиране);
рекурентно икономическо съотношение.
РЕКУРСИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ* (recursive economic model) –
динамичен икономически модел, който притежава свойството на икономическа
рекурсия. Това означава, че ако са дадени променливите на икономическия
модел до момента t – 1, тогава моделът осигурява получаването едно след друго на значенията на неговите променливи за момента t, както и за след този
момент (t + 1, t + 2, …). В по-общ смисъл – модел на икономически процес (динамичен или нединамичен), при който, ако са дадени променливите на икономическия процес, определени до значението v – 1 на някаква реална независима променлива (частен случай на която е и времето), която е естествено число,
тогава моделът осигурява получаването едно след друго на значенията на икономическия процес за значението v на независимата променлива, както и за
след това значение (v + 1, v + 2, …). Вж. икономическа връзка и рекурсивна
икономическа функция.
РЕКУРСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (recursive economic connection) – такава необходима връзка между икономически обекти (респ. между
икономически системи или между елементи на икономическите системи),
при която са ясно откроени икономическата причина и икономическото следствие. Вж. икономическа връзка и рекурсивна икономическа функция.
РЕКУРСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ИГРА (recursive economic game) – дискретна динамична икономическа игра, в която на всяка крачка икономическите играчи (economic players) определят разпределение на вероятностите на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подигрите, разигравани на следващата крачка или при завършването на партията. Печалбите на играчите зависят само от последната разигравана икономическа подигра. Тъй като има възможност икономическата игра никога да не
завърши, се определят и печалбите на играчите в случай на безкрайна партия.
В общия случай крайните антагонистични рекурсивни игри са разгледани за
първи път през 1954 г. от американския математик Х. Еверет във връзка с работата на Л. Шепли относно стохастичните игри. Анализът на всяка стохастична икономическа игра може да бъде редуциран до анализ на някаква рекурсивна икономическа игра. Възможността от появата на безкрайни партии обаче прави изследването на рекурсивните икономически игри в общия случай
много по-сложно, отколкото това на стохастичните икономически игри. Всяка
рекурсивна икономическа игра има значение (вж. значение на икономическата игра) и участвуващите в нея двама играчи имат ε-оптимални икономически
стратегии. Вж. теория на игрите в икономиката.

РЕКУРСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (recursive economic function), частично-рекурсивна икономическа функция, – уточнение на интуитивното понятие за ефективно-изчислима икономическа функция* (numerable
economic function) [последното същото като бройна, изброима икономическа
функция]. Смята се, че класът на изчислимите икономически функции съвпада
с класа на икономическите функции, за изчислението на които съществува алгоритъм. Само рекурсивните икономически функции могат да се изчисляват
чрез цифровите (дигиталните) изчислителни устройства (в т.ч. и най-вече –
чрез компютърната техника). Рекурсивните икономически функции се въвеждат в множеството на естествените (натуралните) числа (последните като израз
на определени икономически величини) и приемат значения в същото това
множество. Затова в тази статия под икономическа функция се подразбира
икономическа функция, която е определена в множеството на естествените
числа и чиито значения са естествени числа.
Приемаме, че по определение икономическите функции
s ( x), O n ( x1 , x2 , ..., xn ) и I mn ( x1 , x2 , ..., xn ), n ≥ m,
имат следните значения
s ( x) = x + 1, O n ( x1 , x2 , ..., xn ) = 0 и I mn ( x1 , x2 , ..., xn ) = xm .
Смята се, че икономическата функция g ( x1 , x2 , ..., xm ) възниква от функциите
на суперпозицията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------f ( x1 , x2 , ..., xn ),
f1 ( x1 , x2 , ..., xm ), f 2 ( x1 , x2 , ..., xm ), ..., f n ( x1 , x2 , ..., xm ),
ако

g ( x1 , x2 , ..., xm ) =
= f ( f1 ( x1 , x2 , ..., xm ), f 2 ( x1 , x2 , ..., xm ), ..., f n ( x1 , x2 , ..., xm )).
Функцията f ( x1 , x2 , ..., xn +1 ) възниква от функциите на примитивната икономическа рекурсия* (functions of the primitive economic recursion)

g ( x1 , x2 , ..., xn ) и h( x1 , x2 , ..., xn + 2 ),
ако за естествените значения x1 , x2 , ..., xn , y са валидни отношенията

f ( x1 , x2 , ..., xn , 0) = g ( x1 , x2 , ..., xn ),
f ( x1 , x2 , ..., xn , y + 1) = h ( x1 , x2 , ..., xn , y, f ( x1 , x2 , ..., xn , y )).
Нека да означим с

µy ( x1 , x2 , ..., xn −1 , y ) = xn
най-малкото значение на α, за което

f ( x1 , x2 , ..., xn −1 , α ) = xn .
Ще смятаме, че

µy ( f ( x1 , x2 , ..., xn −1 , y ) = xn )
не е определено ако (1) значенията

f ( x1 , x2 , ..., xn −1 , α ) = xn
са определени за всички y < α, но са различни от xn, а значението

f ( x1 , x2 , ..., xn −1 , α )
не е определено, където α = 0, 1, 2, …, или (2) значенията

f ( x1 , x2 , ..., xn −1 , α )
не са определени за всички α = 0, 1, 2, … и са различни от xn. По такъв начин

µy ( f ( x1 , x2 , ..., xn −1 , y ) = xn )
е икономическата функция g ( x1 , x2 , ..., xn ) от променливите x1 , x2 , ..., xn .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Приема се определението, че икономическата функция

µy ( f ( x1 , x2 , ..., xn −1 , y ) = xn )
е получена от функциите f ( x1 , x2 , ..., xn −1 , y ) с помощта на операцията минимизиране. Дадена функция е примитивно-рекурсивна икономическа функция* (primitively-recursive economic function), ако тя може да бъде получена от
икономическите функции

s ( x), O n ( x1 , x2 , ..., xn ) и I mn ( x1 , x2 , ..., xn ), n ≥ m,
с помощта на краен брой операции на икономическа суперпозиция* (economic
superposition) и примитивна икономическа рекурсия* (primitive economic
recursion). Последователността от функционални равенства, която описва построяването на примитивно-ресурсивната икономическа функция, се нарича
примитивно-рекурсивно икономическо описание* (primitively-recursive
economic description /exposition/). Тя е частично-рекурсивна икономическа
функция* (partially-recursive economic function), ако е получена от посочените
функции с помощта на краен брой операции на икономическа суперпозиция,
на примитивна икономическа рекурсия и на минимизация. Под общорекурсивна икономическа функция* (generally-recursive economic function) се разбира навсякъде определената частично-рекурсивна икономическа функция.
Процесът на изчисляването на рекурсивните икономически функции се определя като икономическа рекурсия.
Икономическото множество A е рекурсивно-преизчислимо икономическо множество* (recursively-enumerable economic set), ако или е празно, или
е множество от значения на някаква рекурсивна икономическа функция. Икономическото множество A е рекурсивно икономическо множество* (recursive economic set), ако то има рекурсивна характеристична икономическа
функция* (recursive characteristic economic function) (вж. характеристична
икономическа функция). По отношение на рекурсивните икономически функции са валидни следните твърдения: (1) във всяко безкрайно рекурсивнопреизчислимо
икономическо
множество
съществува
рекурсивнопреизчислимо икономическо подмножество* (recursively-enumerable economic subset) с непреизчислими допълнения (вж. допълване на икономическото множество); (2) икономическата функция f е рекурсивна икономическа
функция тогава и само тогава, когато нейната графика [тя е множеството от
вида x, f ( x) ] е рекурсивно-преизчислима; (3) икономическото множество A е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рекурсивно икономическо множество тогава и само тогава, когато то и неговото допълнение са рекурсивно-преизчислими; (4) ако A и B са рекурсивнопреизчислими множества, то тогава A I B и A U B са също рекурсивнопреизчислими; (5) за всяко безкрайно рекурсивно-преизчислимо икономическо
множество A съществува рекурсивна икономическа функция, която е определена в някакво подмножество на това икономическо множество, но която не
продължава до рекурсивна икономическа функция, определена в цялото множество A.

РЕКУРСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (recursive economic function) (ки) – във:
общорекурсивна икономическа функция (вж. рекурсивна икономическа
функция);
рекурсивна икономическа функция;
частично-рекурсивна икономическа функция (вж. рекурсивна икономическа функция).
РЕКУРСИВНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (recursive economic
set) – вж. рекурсивна икономическа функция.
РЕКУРСИВНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО (recursive economic set)
(ки) – вж.
рекурсивно икономическо множество (вж. рекурсивна икономическа
функция);
рекурсивно-преизчислимо икономическо множество (вж. рекурсивна
икономическа функция).
РЕКУРСИВНО-ПРЕИЗЧИСЛИМО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО*
(recursively-enumerable economic set) – вж. рекурсивна икономическа функция.
РЕКУРСИЯ (recursion /recurrence/) (кд) – във:
икономическа рекурсия;
примитивна икономическа рекурсия (вж. рекурсивна икономическа
функция);
циклична икономическа рекурсия (същото като икономическа цикличност).
РЕЛАКСАЦИОНЕН ДИНАМИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛ (relaxationary dynamic economic model) – един от начините за изразяване на лаговите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически явления в инерционните динамични икономически модели. Той
има вида
y(t) = yº(t – θ).
където yº(t) е функцията на идеалния, т.е. на потенциалния изход на динамичната икономическа система, y(t) – функцията на закъсняващото (фактическото) значение на този изход, а θ – практически допустимата величина на закъснението (във времеви икономически единици) в динамичната икономическа
система.

РЕЛАКСАЦИЯ (relaxation) (кд) – във:
време на релаксацията на икономическата система.
циклична макроикономическа релаксация (в макр.).
РЕЛАКСАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
relaxation) (ки) – във:
време на релаксацията на икономическата система.
РЕЛАТИВИСТИЧНА ТЕОРИЯ НА ПОЛЕЗНОСТТА* (relativistic theory of
the utility) (*) – създадена от Камен Миркович икономическа теория, която
обосновава измерването на полезността и на нейните разновидности (в т.ч. и
на икономическата полезност) с относителни полезностни единици и представянето им като относителни икономически величини, а също така и на зависимостите между тези величини и между тях и други (неполезностни) икономически величини. Нейно централно понятие е относителната полезност*
(relativе utility) [респ. относителната икономическа полезност* (relativе
economic utility)] U(R)(y). Относителната полезност е изразеното в коефициент
съотношение между (1) абсолютната полезност (absolute utility) [респ; абсолютната икономическа полезност (absolute economic utility)] U(A)(y) на
някакъв икономически запас (в т.ч. и на икономически продукт) (тя е полезността на запаса, измерена и представена в абсолютни полезностни единици, в
т.ч. кардинални и ординални), от една страна, и (2) абсолютната разумна полезност* (absolute rational utility) [респ. абсолютната разумна икономическа
полезност* (absolute rational economic utility)] U(A)(y1) [вж. разумна икономическа полезност (индивидуална продуктова)] на същия запас, от друга страна.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност тези положения са валидни за различните общностни икономически единици в качеството
им на възпроизводствени икономически единици: за индивида, за фирмата, за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обществото и т.н. Ето защо се разграничават относителна индивидуална
икономическа полезност* (relativе individual economic utility) U(RI)(y), относителна фирмена икономическа полезност* (relativе firm economic utility)
U(RF)(y), относителна обществена икономическа полезност* (relativе social economic utility) U(RS)(y) и т.н. Релативистичната теория на стойността и релативистичната теория на полезността са двеге ингредиентни форми на
проявление са релативистичната теория на ценността.

РЕЛАТИВИСТИЧНА ТЕОРИЯ НА СТОЙНОСТТА* (relativistic theory of
the value) (*) – създадена от Камен Миркович икономическа теория, която
обосновава измерването на стойността и на нейните разновидности (в т.ч. и
на икономическата стойност) с относителни стойностни единици и представянето им като относителни икономически величини, а също така и на зависимостите между тези величини и между тях и други (нестойностни) икономически величини. Нейно централно понятие е относителната стойност*
(relativе value) [респ. относителната икономическа стойност * (relativе
economic value)] V(R)(y). Относителната стойност е изразеното в коефициент
съотношение между (1) абсолютната стойност (absolute value) [респ; абсолютната икономическа стойност (absolute economic value)] V(A)(y) на
някакъв икономически запас (в т.ч. и на икономически продукт) (тя е
стойността на запаса, измерена и представена в абсолютни стойностни единици, в т.ч. кардинални и ординални), от една страна, и (2) абсолютната разумна стойност* (absolute rational value) [респ. абсолютната разумна икономическа стойност* (absolute rational economic value)] V(A)(y1) [вж. разумна
икономическа стойност (индивидуална продуктова)] на същия запас, от друга
страна. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност тези
положения са валидни за различните общностни икономически единици в качеството им на възпроизводствени икономически единици: за индивида, за
фирмата, за обществото и т.н. Ето защо се разграничават относителна индивидуална икономическа стойност* (relativе individual economic value)
V(RI)(y), относителна фирмена икономическа стойност* (relativе firm economic value) V(RF)(y), относителна обществена икономическа стойност*
(relativе social economic value) V(RS)(y) и т.н. Релативистичната теория на
стойността и релативистичната теория на полезността са двеге ингредиентни форми на проявление са релативистичната теория на ценността.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛАТИВИСТИЧНА ТЕОРИЯ НА УМЕНИЕТО* (relativistic theory of the
skil /knack/) (*) – създадена от Камен Миркович икотехномическа теория,
която обосновава измерването на умението и на неговите разновидности (в
т.ч. и на икотехномическото умение) с относителни умелостни единици и
представянето им като относителни икотехномически величини, а също така
и на зависимостите между тези величини и между тях и други (неумелостни)
икотехномически величини. Нейно централно понятие е относителното
умение* (relativе skil /knack/) [респ. относителното икотехномическо умение* (relativе ecotechnomic skil /knack/)] U(R)(y). Относителното умение е изразеното в коефициент съотношение между (1) абсолютното умение (absolute
skil /knack/) [респ; абсолютното икотехномическа умение (absolute ecotechnomic skil /knack/)] U(A)(y) на някакъв икотехномически запас (в т.ч. и на
икотехномически продукт) (то е умението на запаса, измерено и представено в
абсолютни умелостни единици, в т.ч. кардинални и ординални), от една страна, и (2) абсолютното разумно умение* (absolute rational skil /knack/) [респ,
абсолютното разумно икотехномическо умение* (absolute rational ecotechnomic skil /knack/)] U(A)(y1) на същия запас, от друга страна. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност тези положения са валидни за
различните общностни икотехномически единици в качеството им на възпроизводствени икотехномически единици: за индивида, за фирмата, за обществото и т.н. Ето защо се разграничават относително индивидуално икотехномическо умение* (relativе individual ecotechnomic skil /knack/) U(RI)(y),
относително фирмено икотехномическо умение* (relativе firm ecotechnomic
skil /knack/) U(RF)(y), относително обществено икотехномическо умение*
(relativе social ecotechnomic skil /knack/) U(RS)(y) и т.н. Релативистичната
теория на усилието и релативистичната теория на умението са двеге ингредиентни форми на проявление са релативистичната теория на усърдието.
{Подчертаването на символите маркира тяхната принадлежност към икотехномическата област.}
РЕЛАТИВИСТИЧНА ТЕОРИЯ НА УСИЛИЕТО* (relativistic theory of the
exertion) (*) – създадена от Камен Миркович икотехномическа теория, която
обосновава измерването на усилието и на нейните разновидности (в т.ч. и на
икотехномическото усилие) с относителни усилностни единици и представянето им като относителни икотехномически величини, а също така и на зависимостите между тези величини и между тях и други (неусилностни) икотехномически величини. Нейно централно понятие е относителното усилие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(relativе exertion) [респ; относителното икотехномическо усилие * (relativе
ecotechnomic exertion)] V(R)(y). Относителното усилие е изразеното в коефициент съотношение между (1) абсолютното усилие (absolute exertion) [респ;
абсолютното икотехномическо усилие (absolute ecotechnomic exertion)]
V(A)(y) на някакъв икотехномически запас (в т.ч. и на икотехномически продукт) (то е усилието на запаса, измерено и представено в абсолютни усилиени
единици, в т.ч. кардинални и ординални), от една страна, и (2) абсолютното
разумно усилие* (absolute rational exertion) [респ; абсолютното разумно
икотехномическо усилие* (absolute rational ecotechnomic exertion)] V(A)(y1) на
същия запас, от друга страна. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност тези положения са валидни за различните общностни икотехномически единици в качеството им на възпроизводствени икотехномически единици: за индивида, за фирмата, за обществото и т.н. Ето защо се разграничават относително индивидуално икотехномическо усилие* (relativе
individual ecotechnomic exertion) V(RI)(y), относително фирмено икотехномическо усилие* (relativе firm ecotechnomic exertion) V(RF)(y), относително
обществено икотехномическо усилие* (relativе social ecotechnomic exertion)
V(RS)(y) и т.н. Релативистичната теория на усилието и релативистичната теория на умението са двете ингредиентни форми на проявление са релативистичната теория на усърдието.
{Подчертаването на символите маркира тяхната принадлежност към икотехномическата област.}

РЕЛАТИВИСТИЧНА ТЕОРИЯ НА УСЪРДИЕТО* (relativistic theory of the
diligence) (*) – създадена от Камен Миркович икотехномическа теория, която обосновава измерването на усърдието (в т.ч. и на икотехномическото
усърдие), както и на неговите разновидности и форми с относителни усърдностни единици и представянето им като относителни икотехномически величини, а също така и на зависимостите между тези величини и между тях и други
(неусърдностни) икотехномически величини. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на нейното проявление са релативистичната
теория на усилието и релативистичната теория на умението. Централно
понятие тук е относителното усърдие* (relativе diligence) [респ; относителното икотехномическо усърдие* (relativе ecotechnomic diligence)]
W(R)(y). Форми на съществуване на относителното усърдие са относителното усилие* (relativе exertion) [респ. относителното икотехномическо усилие* (relativе ecotechnomic exertion)] V(R)(y) относителното умение* (relativе
61

283

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕД (КД)
до РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------skil /knack/) [респ. относителното икотехномическо умение* (relativе
ecotechnomic skil /knack/)] U(R)(y). Относителното усърдие е изразеното в коефициент съотношение между (1) абсолютното усърдие (absolute diligence)
[респ. абсолютното икотехномическо усърдие (absolute ecotechnomic
diligence)] W(A)(y) на някакъв икотехномически запас (в т.ч. и на икотехномически продукт) (тя е усърдието на запаса, измерено и представено в абсолютни усърдностни единици, в т.ч. кардинални и ординални), от една страна, и
(2) абсолютното разумно усърдие* (absolute rational diligence) [респ. абсолютното разумно икотехномическо усърдие* (absolute rational ecotechnomic
diligence)] W(A)(y1) на същия запас, от друга страна. Според ингредиентната
общностна икономическо обхватност тези положения са валидни за различните общностни икономически единици в качеството им на възпроизводствени икотехномически единици: за индивида, за фирмата, за обществото и
т.н. Ето защо се разграничават относително индивидуално икотехномическо усърдие* (relativе individual ecotechnomic diligence) W(RI)(y), относително
фирмено икотехномическо усърдие* (relativе firm ecotechnomic diligence)
W(RF)(y), относително обществено икотехномическо усърдие* (relativе social ecotechnomic diligence) W(RS)(y) и т.н. Извеждането на относителното
усърдие (в т.ч. и на относителното усилие и относителното умение) може да се
онагледи чрез (1) схемата на икотехномическата потенциалност (подразбира се за общата икотехномическа потенциалност) (по долу тя е демонстрирана чрез схемата на индивидуалната продуктова икотехномическа потенциалност) и (2) схемата на относително-общоусърдното икотехномическо поведение (по долу тя е демонстрирана чрез схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоусърдно икотехномческо поведение на индивида), което тук е направено на примера на икотехномическото потенциалност [индивидуално продуктова] и индивидуалното продуктово икотехномическо усърдие (т.е. чрез анализ на потенциалностното и общоусърдното икотехномическо поведение на индивида, който
едновременно е производител и потребител) при трудово-обусловено икотехномическо усърдие (вж. икономическо усърдие) при закрита икотехномическа система. Приема се предположението, че той удовлетворява потребителските си потребности си чрез консумирането на един вид продукт и прилага производителските си способности чрез създаването на същия този вид
продукт (което означава, че се прилага еднопродуктов анализ). Преминаването
към повече от един вид консумиран продукт и повече от един вид създаван
продукт в икотехномиката значително усложнява схемата на икотехномичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото поведение на индивида, без обаче това да носи принципиално нови
положения.

1. Схема на индивидуалната продуктова икотехномическа потенциалност при еднопродуктов анализ
1.1. Елементи на схемата на индивидуалната продуктова икотехномическа потенциалност
При еднопродуктов анализ схемата на икотехномическата потенциалност [индивидуална продуктова]* (diagram of the individual product
ecotechnomic potentiality) (на индивидуалната продуктова обща икотехномическа потенциалност) експонира в тяхната взаимосвързаност:
(1) кривата на производителските икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product producer’s
ecotechnomic abilities) qp(qc) = qp(qc)(I) [на индивидуалните продуктови общи
производителски икотехномически способности qp = qp(I), последните измерени чрез представения в специфични единици обем на производствения икотехномически продукт [индивидуален] qp = qp(I), който може да бъде създаден при прилагането на тези способности] (вж. производителски икономически
способности [индивидуални продуктови]) [qp(qc) може да се означи още като
крива на производителските икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности*
(curve of the producer’s ecotechnomic abilities of individual product consumer’s
ecotechnomic needs /necessities/)];
(2) кривата на потребителските икотехномически потребности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product consumer’s
ecotechnomic needs /necessities/) qc(qp) = qc(qp)(I) [на индивидуалните продуктови общи потребителски икотехномически потребности qc = qc(I), последните измерени чрез представения в специфични единици обем на потребителния икотехномически продукт [индивидуален] qc = qc(I), който може да бъде консумиран при удовлетворяването на тези потребности] (вж. потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]) [qc(qp) може да
се означи още като крива на потребителските икотехномически потребности на индивидуалните продуктови производителски икотехномически
способности* (curve of the consumer’s ecotechnomic needs /necessities/ of
individual product producer’s ecotechnomic abilities)].
Производствените икотехномически способности и потребителските икотехномически потребности са възпроизводствени разновидности на икотехно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическата потенциалност, чието равнище се определя чрез обема на индивидуалния икотехномически продукт q. Специфичното в случая е, че и двете
криви qp(qc) и qc(qp) се конституират в рамките на даден трудов възпроизводителски икотехномически цикъл [индивидуален], което позволява те да бъдат
съпоставяни и съизмервани (индивидуалният трудов възпроизводителски икотехномически цикъл съчетава трудовия производителски икотехномически
цикъл [индивидуален] с трудовия потребителски икотехномически цикъл
[индивидуален]). Затова общо понятие за двете криви qp(qc) и qc(qp) е кривата на икотехномическата потенциалност [индивидуална продуктова]*
(curve of the individual product ecotechnomic potentiality) q(q) (на индивидуалнота продуктова обща икотехномическа потенциалност). В своята общност
(като обединение) qp(qc) и qc(qp) са кривите на икотехномическата потенциалност [индивидуална продуктова]* (curves of the individual product
ecotechnomic potentiality) {q(q)} = {qp(qc), qc(qp)} [като възпроизводствени
разновидности на q(q)].
От своя страна, кривата на индивидуалните продуктови производителски
икотехномически способности qp(qc) съвместява в себе си едновременно:
(а) Кривата на работните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product working
producer’s ecotechnomic abilities) qvp(qc) = qvp(qc)(I) [на индивидуалните продуктови общи работни производителски икотехномически способности qvp =
qvp(I), измерени чрез представения в специфични единици обем на работния
производствен икотехномически продукт [индивидуален] qvp = qvp(I); последният е работна характеристична интерпретация на индивидуалния производствен икотехномически продукт qp = qp(I)] (вж. работни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]). Кривата qvp(qc) е
същото като крива на работните производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности* (curve of the working producer’s ecotechnomic abilities of
individual product consumer’s ecotechnomic needs /necessities/). В зависимост от
това с какъв тип потребителски икотехномически потребности се съпоставя,
кривата qvp(qc) има две разновидности: (α) крива на работните производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови работни потребителски икотехномически потребности* (curve of the
working producer’s ecotechnomic abilities of individual product working
consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) qvp(qvc) и (β) крива на работните производителски икотехномически способности на индивидуалните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктови творчески потребителски икотехномически потребности*
(curve of the working producer’s ecotechnomic abilities of individual product creative creative consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) qvp(quc).
(б) Кривата на творческите производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product creative
producer’s ecotechnomic abilities) qup(qc) = qup(qc)(I) [на индивидуалните продуктови общи творчески производителски икотехномически способности qup
= qup(I), измерени чрез представения в специфични единици обем на творческия производствен икотехномически продукт [индивидуален] qup = qup(I);
последният е творческа характеристична интерпретация на индивидуалния
производствен икотехномически продукт qp = qp(I)] (вж. творчески производителски икономически способности [индивидуални продуктови]). Кривата
qup(qc) е същото като крива на творческите производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски
икотехномически потребности* (curve of the creative producer’s
ecotechnomic abilities of individual product consumer’s ecotechnomic needs
/necessities/). В зависимост от това с какъв тип потребителски икотехномически потребности се съпоставя, кривата qup(qc) има две разновидности: (α) крива на творческите производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови работни потребителски икотехномически
потребности* (curve of the creative producer’s ecotechnomic abilities of
individual product working consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) qup(qvc)
и (β) крива на творческите производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови творчески потребителски икотехномически потребности* (curve of the creative producer’s ecotechnomic abilities
of individual product creative creative consumer’s ecotechnomic needs /necessities/)
qup(quc).
Също така, от своя страна, кривата на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности qc(qp) съвместява в себе си едновременно:
(а) Кривата на работните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product working
consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) qvc(qp) = qvc(qp)(I) [на индивидуалните продуктови общи работни потребителски икотехномически потребности qvc = qvc(I), измерени чрез представения в специфични единици обем на
работния потребителен икотехномически продукт [индивидуален] qvc =
qvc(I); последният е работна характеристична интерпретация на индивидуал65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния потребителен икотехномически продукт qc = qc(I)] (вж. работни потребителни икономически потребности [индивидуални продуктови]). Кривата
qvc(qp) е същото като крива на работните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности* (curve of the working consumer’s ecotechnomic
needs /necessities/ of individual product producer’s ecotechnomic abilities). В зависимост от това със какъв тип производителски икотехномически способности
се съпоставя, кривата qvc(qp) има две разновидности: (α) крива на работните
потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови работни производителски икотехномически способности* (curve
of the working consumer’s ecotechnomic needs /necessities/producer’s of individual
product working producer’s ecotechnomic abilities) qvc(qvp) и (β) крива на работните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови творчески производителски икотехномически способности* (curve of the working consumer’s ecotechnomic needs /necessities/ of
individual product creative producer’s ecotechnomic abilities) qvc(qup).
(б) Кривата на творческите потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product creative
consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) quc(qp) = quc(qp)(I) [на индивидуалните продуктови общи творчески потребителски икотехномически потребности quc = quc(I), измерени чрез представения в специфични единици обем на
творческия потребителен икотехномически продукт [индивидуален] quc =
quc(I); последният е творческа характеристична интерпретация на индивидуалния потребителен икотехномически продукт qc = qc(I)] (вж. творчески потребителни икономически потребности [индивидуални продуктови]). Кривата
quc(qp) е същото като крива на творческите потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности* (curve of the creative consumer’s ecotechnomic
needs /necessities/ of individual product producer’s ecotechnomic abilities). В зависимост от това със какъв тип производителски икотехномически способности
се съпоставя, кривата quc(qp) има две разновидности: (α) крива на творческите потребителски икотехномически потребности на индивидуалните
продуктови работни производителски икотехномически способности*
(curve of the creative consumer’s ecotechnomic needs /necessities/producer’s of
individual product working producer’s ecotechnomic abilities) quc(qvp) и (β) крива на творческите потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови творчески производителски икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------способности* (curve of the creative consumer’s ecotechnomic needs /necessities/
of individual product creative producer’s ecotechnomic abilities) quc(qup).
Индивидуалните продуктови работни производителски икотехномически
способности qvp(qc) и индивидуалните продуктови работни потребителски
икотехномически потребности qvc(qp) са възпроизводствени разновидности на
работната икотехномическа потенциалност [индивидуално продуктова]
qv, чието равнище се определя чрез обема на работния индивидуален икотехномически продукт qv. Общо понятие за двете криви qvp(qc) и qvc(qp) е
кривата на работната икотехномическа потенциалност [индивидуална
продуктова]* (curve of the individual product working ecotechnomic potentiality)
qv(q), където кривите на работната икотехномическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (curves of the individual product working
ecotechnomic potentiality) {qv(q)} = {qvp(qc), qvc(qp)}са възпроизводствени
разновидности на qv(q). Аналогично на това, индивидуалните продуктови
творчески производителски икотехномически способности qup(qc) и индивидуалните продуктови творчески потребителски икотехномически потребности
quc(qp) са възпроизводствени разновидности на творческата икотехномическото потенциалност [индивидуално продуктова] qu, чието равнище се
определя чрез обема на творческия индивидуален икотехномически продукт qu. Общо понятие за двете криви qup(qc) и quc(qp) е кривата на творческата икотехномическо потенциалност [индивидуално продуктова]*
(curve of the individual product working ecotechnomic potentiality) qu(q), където
кривите на творческата икотехномическо потенциалност [индивидуално
продуктова]* (curves of the individual product working ecotechnomic potentiality)
{qu(q)} = {qup(qc), quc(qp)} са възпроизводствени разновидности на qu(q).
Освен кривите qp(qc) и qc(qp), в схемата на икотехномическата потенциалност се разполага и правата на равновесната икотехномическо потенциалност [индивидуално продуктова]* (straight line of the equiaxial individual
product ecotechnomic potentiality) OR(q). При всяка нейна точка има равенство
между индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности qp и индивидуалните продуктови потребителски икотехномически
потребности qc. Тя съчетава съвместно две форми: (1) правата на равновесните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (straight line of the equiaxial individual product producer’s
ecotechnomic abilities) OR(qp) и (2) правата на равновесните потребителски
икотехномически потребности [индивидуални продуктови]* (straight line of
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------the equiaxial individual product consumer’s ecotechnomic needs /necessities/)
OR(qc). Така че OR(q) = OR(qp) ∩ OR(qc).
Усърдностни разновидности на правата на равновесната индивидуална
продуктова икотехномическа потенциалност OR(q) са:
(1) Правата на равновесната работна икотехномическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (straight line of the equiaxial individual
product working ecotechnomic potentiality) OR(qv). При всяка нейна точка има
равенство между индивидуалните продуктови работни производителски икотехномически способности qvp и индивидуалните продуктови работни потребителски икотехномически потребности qvc. Тя съчетава съвместно две форми: (а) правата на равновесните работни производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (straight line of the equiaxial
individual product working producer’s ecotechnomic abilities) OR(qvp) и (б) правата на равновесните работни потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]* (straight line of the equiaxial individual
product working consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) OR(qvc). Така че
OR(qv) = OR(qvp) ∩ OR(qvc).
(2) Правата на равновесната творческа икотехномическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (straight line of the equiaxial individual
product creative ecotechnomic potentiality) OR(qu). При всяка нейна точка има
равенство между индивидуалните продуктови творчески производителски
икотехномически способности qup и индивидуалните продуктови творчески
потребителски икотехномически потребности quc. Тя съчетава съвместно две
форми: (а) правата на равновесните творчески производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (straight line of the
equiaxial individual product creative producer’s ecotechnomic abilities) OR(qup) и
(б) правата на равновесните творчески потребителски икотехномически
потребности [индивидуални продуктови]* (straight line of the equiaxial
individual product creative consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) OR(quc).
Така че OR(qu) = OR(qup) ∩ OR(quc).

1.2. Крива на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности
Кривата на потребителските икотехномически потребности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product consumer’s ecotechnomic
needs /necessities/) qc(qp) е показана във фиг. 1. Тя е множество от точки, всяка
една от които съпоставя дадено равнище qc на потребителските икотехноми68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески потребности с определено равнище на производителските икотехномически способности qp, но така че изчерпаните производителски способности
qp при създаването на производствения икотехномически продукт в обем от qp
специфични единици да могат в рамките на един трудов възпроизводителски
цикъл да бъдат възстановени в същия размер и в същото качество (т.е. да бъдат просто възпроизведени), ако индивидът консумира потребителен икотехномически продукт от qc специфични единици от същия вид. Кривата qc(qp) е
ускорено нарастваща, тъй като при постоянни други условия за създаването на
всяка следваща единица производствен продукт qp индивидът използва все
повече усилия поради продължаващото изчерпрване на неговите производствени способности. Затова при постоянни други условия възстановяването на
нарастващите изразходвани усилия изисква консумирането на нарастващо количество потребителен продукт qc и той расте ускорено при равномерното нарастване на производствения продукт qp.
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OR(p)

qc

qc1
E(q1)
A2
A1
B2
A0
B1
qc(qp)
qc0
E(q0)

0

qp0

qp1

qp

Производителски способности
Фиг. 1. Крива на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности

Линията OR(p) е правата на равновесните индивидуални продуктови производителски икотехномически способности. При всяка нейна точка на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности qp
съответстват равни на тях индивидуални продуктови потребителски икотехномически потребности qc. Тя е пресечена на два пъти от кривата на индивидуални продуктови потребителски икотехномически потребности qc(qp) – в
точките E(q0) и E(q1). С E(q0) е означена точката на минималната равновесна икотехномическо потенциалност [индивидуално продуктова]* (point of
the minimal equiaxial individual product ecotechnomic potentiality). При нея има
равенство между (1) нормалните производствени икотехномически способности [индивидуални продуктови] qp0, измервани с обема на нормалния
производствен икотехномически продукт [индивидуален] qp0 (те са същото
като минимални равновесни ефективни производствени икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------способности [индивидуални продуктови]), и (2) нормалните потребителски
икотехномически потребности [индивидуални продуктови] qc0, измервани с
обема на нормалния потребителен икотехномически продукт [индивидуален]
qc0 (те са същото като минимални равновесни ефективни потребителски
икотехномически потребности [индивидуални продуктови]). С E(q1) е означена точката на максималната равновесна икотехномическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (point of the maximal equiaxial individual
product ecotechnomic potentiality). При нея има равенство между (1) разумните
производствени икотехномически способности [индивидуални продуктови] qp1, измервани с обема на разумния производствен икотехномически
продукт [индивидуален] qp0 (те са същото като максимални равновесни
ефективни производствени икотехномически способности [индивидуални
продуктови]), и (2) разумните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] qc1, измервани с обема на разумния потребителен икотехномически продукт [индивидуален] qc1 (те са същото като
максимални равновесни ефективни потребителски икотехномически
потребности [индивидуални продуктови]).
В своята общност (като обединение) точките E(q0) и E(q1) са точките на
равновесната икотехномическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (points of the equiaxial individual product ecotechnomic potentiality) {E(q)} =
{E(q0), E(q1)}, общо понятие за които е точката на равновесната икотехномическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (point of the equiaxial
individual product ecotechnomic potentiality) E(q) [нейни разновидности са E(q0)
и E(q1)]. (вж. равновесна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]). При тях има такова равенство между обемите на производството и
потреблението, което осигурява просто самовъзпроизводство (възппроизводство в същите размери) на индивидуалнота продуктова потенциалност (в т.ч. на
индивидуалните продуктови производствени икотехномически способности и
индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности),
Затова те са едновременно точки на равновесните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (points of the equiaxial individual product producer’s ecotechnomic abilities) E(qp0) и E(qp1) (вж.
равновесни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) и точки на равновесните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]* (points of the equiaxial individual
product consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) E(qc0) и E(qc1) (вж. равно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------весни потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]).
Сегментът от кривата на индивидуални продуктови потребителски икотехномически потребности qc(qp), разположен между точките E(q0) и E(q1),
включително и самите тях, е съставен от значенията на ефективните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]
qcx (същото като достатъчни потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]), а съответстващите им точки от правата
OR(p) са гези на значенията на ефективните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови] qpx (същото като достатъчни производителски икотехномически способности [индивидуални
продуктови]). Затова той е сегмент на ефективните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови производителски
икотехномически способности* (segment of the effective consumer’s
ecotechnomic needs /necessities/ of individual product producer’s ecotechnomic
abilities) N(qcx). Специфичното за него е, че производителските икотехномически способности са достатъчни за собственото си възпроизводство и това на
потребителските икотехномически потребности (производстнвто е не помалко от потреблението). Зоната, ограничена от правата OR(p), сегмента
N(qcx) и точките E(q0) и E(q1) (включигтелно и тези точки), е зоната на ефективните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните
продуктови производителски икотехномически способности* (zone of the
effective consumer’s ecotechnomic needs /necessities/ of individual product
producer’s ecotechnomic abilities) Z(qcx).
Сегментът от кривата на индивидуални продуктови потребителски икотехномически потребности qc(qp), разположен между точките E(q0) и E(q1), но
без самите тях, е съставен от значенията на свръхефективните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] qcs
(същото като превишаващи потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]), а съответстващите им точки от правата
OR(p) са тези на значенията на свръхефективните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови] qps (същото като
превишаващи производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]). Затова той е сегмент на свръхефективните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности* (segment of the supereffective
consumer’s ecotechnomic needs /necessities/ of individual product producer’s
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic abilities) N(qcs). Специфичното за него е, че производителските
икотехномически способности са свръхдостатъчни за собственото си възпроизводство и за това на потребителските икотехномически потребности (производстнвто е по-голямо от потреблението). Зоната, ограничена от правата
OR(p), сегмента N(qcs) и точките E(q0) и E(q1) (но без тези точки), е зона на
свръхефективните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности*
(zone of the supereffective consumer’s ecotechnomic needs /necessities/ of
individual product producer’s ecotechnomic abilities) Z(qcs).
Тук се формира (създава) принаденият икотехномически продукт [индивидуален], който е разликата между цялостния икотехномически продукт
[индивидуаен], измерващ производствените икотехномически способности
(точката A1), и необходимия икотехномически продукт [индивидуален],
който тук измерва потребителските икотехномически потребности (точката
B1). На фиг. 1 тази разлика е онагледена от положителното отстояние B1A1 на
правата на равновесните индивидуални продуктови производителски икотехномически способности OR(p) над кривата на индивидуални продуктови потребителски икотехномически потребности qc(qp) между точките E(q0) и E(q1)
без самите тях.
Зоната Z(qcs) може да се разглежда като съставена от съвкупност от последователно подпредени сектори (последователност от стъпки), всеки еднн от
които отговоря на даден индивидуален трудов потребителски икотехномически цикъл със специфични за него паламетри (той от своя страна е съставка на
даден трудов възпроизводителски икотехномически цикъл). По-специално отсечката B1A1 отговаря на индивидуалния трудов потребителски икотехномически цикъл 1. Ако индивидът осъществява просто възпроизводство, т.е. ако
той консумира само необходимия продукт, а разликата до цялостния продукт,
която е принаденият продукт B1A1, използва за други цели, тогава обемите на
потреблението и производството ще остават с постоянни обеми и следващият
във времето трудов потребителски икотехномически цикъл отново ще се стационира върху отсечката B1A1 и той ще бъде отново цикъл 1 [т.е. няма да бъде
осъществена следваща стъпка в зоната Z(qcs)] (защото е със същите специфични параметри). Ако обаче индивидът консумира целия продукт (не само
необходимия, но и принадеиня, т.е. ако консумира цялостния продукт), това
ще усили и разшири неговите производителски икотехномически способности
и през следващия трудов производителски икотехномически цикъл той ще
произведе цялостен продукт, отговарящ на точката A2, който вече съдържа не-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обходим продукт, отговорящ на точката B2, и принаден продукт в размер, равен на дължината на отсечката отсечката B2A2. Цялостният продукт в цикъл 1 е
равен на необходимия продукт в цикъл 2. Това означава, че е направена нова
стъпка (сектор) в зоната Z(qcs), с което се преминава към трудов възпроизводителски икотехномически цикъл 2 (в т.ч. трудов производителски икотехномически цикъл 2 и трудов потребителски икотехномически цикъл 2), притежаващ нови (други) специфични параметри.
Сумата B1A1 + B2A2 от принадения продукт B1A1 от цикъл 1 (ако той напълно се консумира от индивида) и принадения продукт B2A2 от цикъл 2, се
определя като суперпринаден икотехномически продукт [индивидуален] ssq
на трудовия възпроизводителски икотехномически цикъл 1 (тъй като суперпринаденият продукт е заложен като възможност още при цикъл 1). Водоравната отсечка A1B2 онагледява основното правило на продуктовата
икотехномическо потенциалност, според което при пълна консумация на
принадения продукт потребителските икотехномически потребности в даден
възпроизводителски цикъл в свръхефективната зона и при постоянни други
условия са равни на производителските икотехномически способности в
предходния цикъл на тази зона.

1.3. Крива на индивидуалните
икотехномически способности

продуктови

производствени

Кривата на производителските икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product producer’s
ecotechnomic abilities) qp(qc) е показана във фиг. 2. Тя е множество от точки,
всяка една от които съпоставя дадено равнище qp на производителските икотехномически способности с определено равнище на потребителските икотехномически потребности qc, но така че изчерпаните производителски способности qp при създаването на производствения икотехномически продукт в
обем от qp специфични единици могат в рамките на трудовия възпроизводителски цикъл да бъдат възстановени в същия размер и в същото качество (т.е.
да бъдат просто възпроизведени), ако индивидът консумира потребителен
икотехномически продукт от qc специфични единици от същия вид. Кривата
qp(qc) е забавено нарастваща, тъй като при консумирането на всяка следваща
единица потребителен продукт qc индивидът създава все по-малко производствен продукт qp, тъй като използва все повече усилия поради продължаващото
изчерпрване на неговите производствени способности. Затова при постоянни
други условия на нарастващото консумиране на потребителния продукт qc от74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------говоря създаването на нарастващо количество производствен продукт qp и той
расте забавено при равномерното нарастване на потребителния продукт. Линията OR(c) е правата на равновесните индивидуални продуктови потребителски икотехномически потребности. При всяка нейна точка на индивидуалните
продуктови потребителски икотехномически потребности qc съответстват
равни на тях индивидуални продуктови производителски икотехномически
способности qp. Тя е пресечена на два пъти от кривата на индивидуални продуктови производигелски икотехномически способности qp(qc) – във вече разгледаните точки E(q0) и E(q1).
Производителски способности
qp
OR(c)
qp1
E(q1)
C1
A2
C0
A1
qp(qc)
A0
qp0
E(q0)

0

qc0

qc1

qc

Потребителски потребности
Фиг. 2. Крива на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности

Сегментът от кривата на индивидуални продуктови производителски икотехномически способности qp(qc), разположен между точките E(q0) и E(q1),
включително и самите тях, е съставен от значенията на ефективните про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]
qpx (същото като достатъчни производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]), а съответстващите им точки от правата
OR(c) са тези на значенията на ефективните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] qcx (същото като достатъчни потребителски икотехномически потребности [индивидуални
продуктови]). Затова той е сегмент на ефективните производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски
икотехномически потребности* (segment of the effective producer’s
ecotechnomic abilities of individual product consumer’s ecotechnomic needs
/necessities/) N(qpx). Специфичното за него е, че производителските икотехномически способности са достатъчни за собственото си възпроизводство и това
на потребителските икотехномически потребности (производството е не помалко от потреблнието). Зоната, ограничена от правата OR(c), сегмента N(qpx)
и точките E(q0) и E(q1) (включително и тези точки), е зоната на ефективните
производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности* (zone of the effective producer’s ecotechnomic abilities of individual product consumer’s
ecotechnomic needs /necessities/) Z(qpx).
Общо понятие за сегмента на ефективните производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности N(qpx) и сегмента на ефективните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови потребителски
икотехномически потребности N(qcx) е сегментът на ефективната икотехномическа потенциалност* (segment of the effective ecotechnomic potentiality)
N(qx), където сегментите на ефективната икотехномическа потенциалност* (segments of the effective ecotechnomic potentiality) {N(qx)} = {N(qpx),
N(qcx)} са разновидности на N(qx). Общо понятие за зоната на ефективните
производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности Z(qpx) и зоната на ефективните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности Z(qcx) е зоната на
ефективната икотехномическа потенциалност* (zone of the effective
ecotechnomic potentiality) Z(qx), където зоните на ефективната икотехномическа потенциалност* (zones of the effective ecotechnomic potentiality) {Z(qx)}
= {Z(qpx), Z(qcx)} са разновидности на Z(qx).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сегментът от кривата на индивидуални продуктови производителски икотехномически способности qp(qc), разположен между точките E(q0) и E(q1), но
без самите тях, е съставен от значенията на свръхефективните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови] qps
(същото като превишаващи производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]), а съответстващите им точки от правата
OR(c) са тези на значенията на свръхефективните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] qcs (същото като превишаващи потребителски икотехномически потребности [индивидуални
продуктови]). Затова той е сегмент на свръхефективните производителски
икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности* (segment of the supereffective
producer’s ecotechnomic abilities of individual product consumer’s ecotechnomic
needs /necessities/) N(qps). Специфичното за него е, че производителските икотехномически способности са свръхдостатъчни за собственото си възпроизводство и за това на потребителските икотехномически потребности (производството е по-голямо от потреблението). Зоната, ограничена от правата
OR(c), сегмента N(qps) и точките E(q0) и E(q1) (но без тези точки), е зона на
свръхефективните производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности*
(zone of the supereffective producer’s ecotechnomic abilities /necessities/ of
individual product consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) Z(qps).
Общо понятие за сегмента на свръхефективните производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности N(qps) и сегмента на свръхефективните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности N(qcs) е сегментът на свръхефективната икотехномическа потенциалност* (segment of the supereffective
ecotechnomic potentiality) N(qs), където сегментите на свръхефективната
икотехномическо потенциалност* (segments of the supereffective
ecotechnomic potentiality) {N(qs)} = {N(qps), N(qcs)} са разновидности на N(qs).
Общо понятие за зоната на свръхефективните производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности Z(qps) и зоната на свръхефективните потребителски
икотехномически потребности на индивидуалните продуктови потребителски
икотехномически потребности Z(qcs) е зоната на свръхефективната икотехномическа потенциалност* (zone of the supereffective ecotechnomic

77

299

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕД (КД)
до РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------potentiality) Z(qs), където зоните на свръхефективната икотехномическа потенциалност* (zones of the supereffective ecotechnomic potentiality) {Z(qs)} =
{Z(qps), Z(qcs)} са разновидности на Z(qs).
За разлика от случая с кривата qc(qp) обаче, където се формира принаденият икотехномически продукт, тук при qp(qc) се формира (създава) добавъчният икотехномически продукт [индивидуален], който е разликата между
цялостния икотехномически продукт [индивидуален], измерващ производствените икотехномически способности qps (точката C1), и необходимия
икотехномически продукт [индивидуален] (точката A1), който тук измерва
потребителските икотехномически потребности qcs. На фиг. 2 тази разлика е
онагледена от положителното отстояние на кривата на индивидуални продуктови производителски икотехномически способности qp(qc) над правата на
равновесните индивидуални продуктови потребителски икотехномически потребности OR(c). Докато при кривата qc(qp) принаденият продукт показва с
колко единици даден фиксиран цялостен продукт превишава съдържащия се в
него необходим продукт (затова принаденият продукт е принаден продукт на
цялостния продукт и стои под него), то при кривата qp(qc) добавъчният продукт показва колко допълнителни единици продукт ще бъдет индуцирани над
дадения фиксиран цялостен продукт. Но тъй като цялостният продукт на дадения трудов възпроизводителски цикъл е необходимият продукт на следващия
(след дадения) цикъл (вж. основно правило на продуктовата икономическа
потенциалност), то добавъчният продукт на дадения цикъл (стоящ над неговия цялостен продукт) е равен на принадения продукт на следвация цикъл
(стоящ над неговия необходим и под неговия цялостен продукт).
Зоната Z(qps) може да се разглежда като съставена от съвкупност от последователно подредени сектори (последователност от стъпки), всеки еднн от
които отговоря на даден индивидуален трудов производителски икотехномически цикъл със специфични за него паламетри (той от своя страна е съставка
на даден трудов възпроизводителски икотехномически цикъл). По-специално
отсечката A0C0 отговаря на индивидуалния трудов производителски икотехномически цикъл 0. Ако индивидът осъществява просто възпроизводство, т.е. ако
той консумира само необходимия продукт, а разликата над необходимия продукт, която е добавъчният продукт A0C0, използва за други цели, тогава обемите на потреблението и производството ще остават с постоянни обеми и
следващият във времето трудов производителски икотехномически цикъл отново ще се стационира върху отсечката A0C0 и той ще бъде отново цикъл 0 [т.е.
няма да бъде осъществена следваща стъпка в зоната Z(qps)] (защото е със съ-
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(не само необходимия, но и добавъчния, т.е. ако консумира цялостния продукт), това ще усили и разшири неговите производителски икотехномически
способности и през следващия трудов производителски икотехномически цикъл той ще произведе цялостен продукт, отговарящ на точката C1, който вече
съдържа необходим продукт, отговорящ на точката A1, и добавъчен продукт в
размер, равен на дължината на отсечката отсечката A1C1. Необходимият продукт в цикъл 1 е равен на цялостният продукт в цикъл 0. Това означава, че е
направена нова стъпка (сектор) в зоната Z(qcs), с което се преминава към трудов възпроизводителски икотехномически цикъл 1 (в т.ч. трудов производителски икотехномически цикъл 1 и трудов потребителски икотехномически
цикъл 1), притежаващ нови (други) специфични параметри.
Сумата A0C0 + A1C1 от добавъчния продукт A0C0 от цикъл 0 (ако той напълно се консумира от индивида) и добавъчния продукт A1C1 от цикъл 1, се
определя като супердобавъчен икотехномически продукт [индивидуален]
saq на трудовия възпроизводителски икотехномически цикъл 0 (тъй като супердобавъчният продукт е заложен като възможност още при цикъл 0). Водоравната отсечка C0A1 отново онагледява основното правило на икотехномическото потенциалност, според което при пълна консумация (този път) на добавъчния продукт потребителските икотехномически потребности в даден възпроизводителски цикъл в суперефективната зона и при постоянни други условия са равни на производителските икотехномически способности в предходния цикъл на тази зона.

1.4. Съставяне на схемата на индивидуалнота продуктова икотехномическо потенциалност
Схемата на индивидуалнота продуктова икотехномическо потенциалност
се съставя, като в една и съща координатна система се експонират съвместно
кривата на индивидуалнине продуктови производителски икотехномически
способности qp(qc), кривата на индивидуалните продуктови потребителски
икотехномически потребности qc(qp) и правата на равновесната индивидуална
продуктова икотехномическа потенциалност OR(q) [последната като съчетание на правата на равновесните индивидуални продуктови производителски
икотехномически способности OR(qp) и правата на равновесните индивидуални продуктови потребителски икотехномически потребности OR(qc)]. Това
е показано във фиг. 3. От нея е видно, че принаденият икотехномически продукт B1A1 от трудовия възпроизводителски цикъл 1 е равен на добавъчния ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически продукт A0C0 от предходния трудов възпроизводителски цикъл
(от предходната стъпка) 0. По същия начин принаденият икотехномически
продукт B2A2 от трудовия възпроизводителски цикъл 2 е равен на добавъчния
икотехномически продукт A1C1 от предходния трудов възпроизводителски цикъл (от предходната стъпка) 1. Така че това твърдение е валидно за кой да е
възпроизводителски цикъл. Отсечката B1C1 едновременно е суперпринадения
икотехномически продукт (сумата на принадения и добавъчния икотехномичекски продукт) и супердобавъчния икотехномически продукт (сумата на добавъчния и принадения икотехномичекски продукт) на трудовия възпроизводителски цикъл 1, което е валидно и за другите цикли. Същатата величина се
представя и от отсечката C0B2. За дадния цикъл суперпринаденият и супердобавъчният икотехномически продукт са равни помежду си. В суперефекивната
зона суперпринаденият (супердобавъчният) икотехномически продукт е равен
на отстоянието между кривата на производителските икотехномически способности qp(qc) и кривата на потребителските икотехномически потребности
qc(qp). При един от всички цикли (стъпки) в суперефективната зона суперпринаденият (супердобавъчният) икотехномически продукт е максималният.
Ако теоретично се предположи наличието на безкрайно кратки цикли (стъпки), тогава допирателните към кривите qp(qc) и qc(qp), които преминават през
съответните крайни точки на отвесната отсечка BC на максималния суперпринаден (супердобавъчен) икотехномически продукт, са успоредни [единствено
успоредните за този тип допирателни към qp(qc) и qc(qp)]. Техният наклон
към координатните оси зависи от природата на кривите qp(qc) и qc(qp) и той е
различен от наклона на правата (ъглополовящата) OR(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа потенциалност (qp или qc)
q
OR(q)

E(q1)
q

1

qp(qc)
C1

A2

C0
A1

qc(qp)
B2

A0
B1

0

E(q )
q0

0

q0

iq1

eq1
iq2

q1

hq1
eq2

q

Икономическа потенциалност (qc или qp)
Фиг. 3. Схема на индивидуалнота продуктова икотехномическапотенциалност

На абцисата във фиг. 3 с iq1 и eq1 са означени съответно необходимият и
цялостният продукт при цикъл 1, а с iq2 и eq2 – съответно необходимият и цялостният продукт при цикъл 2. Необходимият продукт при цикъл 2 е равен на
цялостният продукт при цикъл 1. С отсечката между точките iq1 и eq1 е означен принаденият продукт sq1 при цикъл 1, а с отсечката между точките iq2 и
eq2 – принаденият продукт sq2 при цикъл 2 (последният равен на добавъчния
продукт aq1 при цикъл 1). При цикъл 1 сумата на индивидуалния цялостен
икотехномически продукт eq1 и индивидуалния добавъчен икотехномически
продукт aq1 дава хиперцялостния икотехномически продукт [индивидуален]* (individual hyperentire ecotechnomic product) hq1. Също при цикъл 1 хи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------перцялостният продукт hq1 е равен и на сумата на необходимия продукт iq1 и
суперпринадения продукт asq1 (последният представен от отсечката между
точките iq1 и hq1). Тези твърдения са валидни и за останалите цикли.
В този контекст общо понятие за зоната на ефективните производителски
икотехномически способности на индивидуалните продуктови потребителски
икотехномически потребности Z(qpx) и зоната на ефективните потребителски
икотехномически потребности на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности Z(qcx) е областта на ефективната индивидуално продуктова икотехномическо потенциалност* (area of the effective
individual product ecotechnomic potentiality) A(qx), където областите на ефективната индивидуално продуктова икотехномическо потенциалност* (areas of the effective individual product ecotechnomic potentiality) {A(qx)} =
{Z(qpx), Z(qcx)} са разновидности на A(qx).
Аналогично на това, общо понятие за зоната на свръхефективните производителски икотехномически способности на индивидуалните продуктови
потребителски икотехномически потребности Z(qps) и зоната на свръхефективните потребителски икотехномически потребности на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности Z(qcs) е областта на
свръхефективната индивидуално продуктова икотехномическо потенциалност* (area of the supereffective individual product ecotechnomic potentiality)
A(qs), където {A(qs)} = {Z(qps), Z(qcs)} са разновидности на A(qs).
Тъй като при кривата на индивидуалните продуктови производителски
икотехномически способности qp(qc) и кривата на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности qc(qp) значенията на аргумента и значенията на функцията разменят своите места, те са взаимно обратни икотехномически функции. Затова кривата на индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности qp(qc) пресича правата на равновесната индивидуално продуктова икотехномическо потенциалност OR(q) в същите точки E(qc0) и E(qc1), в които OR(q) е пресечена от кривата на индивидуалните продуктови потребителски икотехномически потребности qc(qp). Това придава на равновесните точки E(qc0) и E(qc1) фундаментално значение. При постоянни други условия те се оказват еднозначно определени от кривите qp(qc) и qc(qp), които от своя страна са предваригелно
зададени (конституирани) и са специфични за всяка отделна общностна икотехномическо единица (в случая за всеки индивид поотделно). Но в рамките на
дадената общностна икотехномическо единица (в случая в рамките на отделния индивид) посоченото обстоятелство прави съизмерими и адитивно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съпоставими производителските икотехномически способности и потребителските икотехномически потребности, които пък съставят икотехномическото потенциалност. Вече знаем, че точките E(qc0) и E(qc1) задават съответно (1)
нормалната икотехномическо потенциалност (в т.ч. нормалните производителски икотехномически способности и нормалните потребителски икотехномически потребности) и (2) разумната икотехномическо потенциалност (в т.ч.
разумните производителски икотехномически способности и разумните потребителски икотехномически потребности). По този начин нормалният и
разумният продукт също се оказват еднозначно определени, което положение стои в основата на релативистичната теория на усърдието.
2. Схема на продуктовото интровертно стопанствено относителнообщоусърдностно икотехномическо поведение на индивида при
еднопродуктов анализ
Схемата
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоусърдностно икотехномическо поведение на индивида [продуктово]*
(diagram of the individual poduct introverted protoecotechnomizing relativelytotally-diligence ecotechnomic behaviour) се построява в контекста на икотехномическото стопанисване (като вид възпроизводствена икотехномическо
конфигурация), което се състои от икотехномическото производство и икотехномическото потребление. Входен ингредиент на производството (производствен ресурс) са производствените икотехномически фактори (трудов и
физически),
а
изходен
ингредиент
(производствен
резултат)
–
производственият икотехномически продукт. Входен ингредиент на
потреблението (потребителен ресурс) е потребителният продукт в какъвто се е
превърнал част от производствения продукт (получен от производството)
(останалата част от производствения продукт се връща отново в
производството във вид на физически производствен икотехномически
фактор), а изходен инградиент (потребителен резултат) – трудовия производствен икотехномически фактор (който отива в производството). Това
разсъждение показва в ной-общ вид как се сключва системата от производство
и потребление. След производството следва потреблението, а след потреблението – производството. Така че стопанисването може да се представи по два
равностойни начина: (1) като продуктово-преобразуващо икотехномическо
стопанисване* (product-transforming ecotechnomic protoecotechnomizing) –
когато след производството (което създава продукта) следва потреблението
(което усвоява продукта) и тогава икотехномическият продукт е вътрешно
звено на стопанствената конфигурация, и (2) като факторно-преобразуващо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като факторно-преобразуващо икотехномическо стопансване* (factortransforming ecotechnomic protoecotechnomizing) – когато след потреблението
(което създава трудовия фактор) следва производството (което усвоява трудовия фактор) и тогава трудовият икотехномически фактор е вътрешно звено на
същата конфигурация. Схемата на продуктовото интровертно стопанствено
относително-общоусърдиено икотехномическо поведение на индивида се основава върху версията на продуктово-преобразуващото икотехномическо стопанисване, което свързва изхода на производството с входа на потреблението.
Теоретично са възможни четири частни усърдиено-дефинирани случая
(реализации) на версията на продуктово-преобразуващото икотехномическо
стопанисване: когато тя свързва (1) усилностната определеност на изхода на
производството и умелостната определеност на входа на потреблението (което
означава, че продуктът е насочен изцяло за консумация във фазата на потреблението, т.е. е налице интровертно, вътрешнонасочено усвояване), (2) усилностната определеност на изхода на производството и усилностната определеност на входа на потреблението, (3) умелостната определеност на изхода на
производството и умелостната определеност на входа на потреблението, (4)
умелостната определеност на изхода на производството и усилностната определеност на входа на потпреблението (което означава, че продуктът е насочен
неизцяло за консумация във фазата на потреблението, т.е. е налице екстровертно, външнонасочено усвояване). При построяването на схемата на продуктовото интровертно стопанствено общоусърдностно икотехномическо поведение на индивида под внимание се взема първият (интровертният) частен
случай, т.е. когато се съчетават усилностната определеност на икотехномическите ингредиенти на изхода на производството и умелостната определеност на икотехномическите ингредиенти на входа на потреблението. За изследването на този вид поведение се използва интровертното стопанствено общоусърдностно икотехномическо сравнение [индивидуално
продуктово] (вж. усърдиено икономическо сравнение).

2.1. Крива на абсолютните индивидуални продуктови усилностни
производителски икотехномически способности и крива на абсолютното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт
На изхода на производството индивидуалните продуктови производителски икотехномически способности qp = qp(I) се осъществяват като предавани
производителски икотехномически способности [индивидуални продукто-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ви] [чиято усърдиена оценка са усърдиените производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови] TGW(PI)(qp)] и те имат две
форми: (1) работни производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови] (individual product working producer’s ecotechnomic
abilities) qvp = qvp(I) [тяхната усърдностна оценка са усилностните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]
TGV(PI)(qp), които първоначално са приели формата на независимо определени според някаква мярка усилностни производителски икотехномически
способности [абсолютни индивидуални продуктови] TGV(PAI)(qp) и по определение са равни на общото предавано усилие на производствения икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TGV(AI)(qp) [последната
подразбирана като общо необходимо-цялостно предавано усилие на необходимо-цялостния производствен икотехномически продукт [абсолютно
индивидуално] TE2GV(AI)(e2qp)] (вж. предавана икономическа стойност)] и
(2) творчески производителски икотехномически способности [индивидуални
продуктови] qup = qup(I) [тяхната усърдностна оценка са умелостните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]
TGU(PI)(qp), които първоначално са приели формата на независимо определени според някаква мярка умелостни производителски икотехномически способности [абсолютни индивидуални продуктови] TGU(PAI)(qp) и по определение са равни на общото предавано умение на производствения икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TGU(AI)(qp) [последното подразбирано като общо необходимо-цялостно предавано умение на необходимоцялостния производствен икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TE2GU(AI)(e2qp)] (вж. предавана икономическа полезност)].
Абсолютното индивидуално общо предавано усилие на производствения
икотехномически продукт TGV(AI)(qp) и абсолютното индивидуално общо
предавано умение на производствения икотехномически продукт TGU(AI)(qp)
са икотехномически фоусърдие на по-общото понятие за общо предавано
усърдие на производствения икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TGW(AI)(qp) [последното подразбирана като общо необходимоцялостно предавано усърдие на необходимо-цялостния производствен
икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TE2GW(AI)(e2qp)].
Усилностната определеност на икотехномическите ингредиенти на изхода на производството най-напред тук се експлицира чрез равните помежду
си абсолютни индивидуални продуктови усилностни производителски икотехномически способности TGV(PAI)(qp) и абсолютно индивидуално общо пре85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------давано усилие на производствения икотехномически продукт TGV(AI)(qp). На
тях съответстват покриващите се крива на усилностните производителски
икотехномически способности [абсолютни индивидуални продуктови]*
(curve of the absolute individual product exertion introverted producer’s
ecotechnomic abilities) TGV(PAI)(qp) и крива на общото предавано усилие
на производствения икотехномически продукт [абсолютно индивидуално]* (curve of the absolute individual total gived exertion of production
ecotechnomic product) TGV(AI)(qp), които като една крива са показани във
фиг. 4.
Абсолютни усилностни производителски способности =
абсолютно общо предавано усилие (усилностни единици)
TGV(AI)(qp)

TGV(AI)(qp1)
A(qavp1)

TGV(AI)(qp)

TGV(AI)(qp0)
TGV(AI)(qpe)

0

A(qavp0)

qp0

qp1

qp

Производствен продукт (специфични единици)
Фиг. 4. Крива на абсолютното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномичекски продукт TGV(AI)(qp) [респ. крива на абсолютните
индивидуални продуктови усилностни производителски икотехномически способности TGV(PAI)(qp)]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Кривите TGV(PAI)(qp) и TGV(AI)(qp) са ускорено нарастващи, което се
дължи на действието на закона за нарастващото пределно усилие на икотехномическия продукт, тъй като създаването на всяка следваща специфична
единица производствен продукт изисква изразходзването на нарастващи усилия на производителя (вж. икотехномическо усилие). Нормалният производствен икотехномически продукт [индивидуален] qp0 и разумният производствен икотехномически продукт [индивидуален] qp1 са еднозначно
определени от обоснованата по-горе схема на индивидуалнота продуктова
икотехномическо потенциалност. По такъв начин стават еднозначно определени и експонираните върху кривата TGV(AI)(qp) [респ. върху кривата
TGV(PAI)(qp)] точки A(qavp0) и A(qavp1), на които, от своя страна, еднозначно отговарят значенията съответно (а) на нормалното общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TGV(AI)(qp0) [респ. на нормалните усилностни производителски
икотехномически способности [абсолютни индивидуални продуктови]
TGV(PAI)(qp0)] и (б) на разумното общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TGV(AI)(qp1)
[респ. на разумните усилностни производителски икотехномически способности [абсолютни индивидуални продуктови] TGV(PAI)(qp1)]. С
TGV(AI)(qpe) е отбелязано екзистенциалното общо предавано усилие на
производствения икотехномически продукт [абсолютно индивидуално]
[подразбирано като екзистенциалното общо цялостно предавано усилие на
цялостния производствен икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TEGV(AI)(eqpe)]. Съответстващият му екзистенциален производствен икотехномически продукт [индивидуален] qpe е равен на нула.

2.2. Крива на абсолютните индивидуални продуктови умелостни потребителски икотехномически потребности и крива на абсолютното
индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт
На входа на потреблението индивидуалните продуктови потребителски
икотехномически потребности qc = qc(I) се осъществяват като приемани потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]
[чиято усърдиена оценка са усърдностнните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] TDW(PI)(qc)] н те имат две
форми: (1) работни потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] qvc = qvc(I) [тяхната усърдностна оценка са усилност-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] TDV(PI)(qc), които първоначално са приели формата на независимо
определени според някаква мярка усилностни потребителски икотехномически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] TDV(PAI)(qc) и
по определение са равни на общото приемано усилие на потребителния
икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TDV(AI)(qc) [последното подразбирано като общо необходимо-цялостно приемано усилие на
необходимо-цялостния потребителен икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TE2DV(AI)(e2qc)] (вж. приемана икономическа
стойност)] и (2) творчески потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] quc = quc(I) [тяхната усърдностна оценка са
умелостните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови] TDU(PI)(qc), които първоначално са приели формата на независимо определени според някаква мярка умелостнини потребителски
икотехномически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]
TDU(PAI)(qc) и по определение са равни на общото приемано умение на
потребителния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално]
TDU(AI)(qc) [последното подразбирано като общо необходимо-цялостно
приемано умение на необходимо-цялостния потребителен икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TE2DU(AI)(e2qc)] (вж. приемана
икономическа полезност)].
Абсолютното индивидуално общо приемано усилие на потребителния
икотехномически продукт TDV(AI)(qc) и абсолютното индивидуално общо
приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(AI)(qc) са
икотехномически фоусърдия на по-общото понятие за общо приемано усърдие на потребителния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TDW(AI)(qc) [последното подразбирано като общо необходимоцялостно приемано усърдие на необходимо-цялостния потребителен
икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TE2DW(AI)(e2qc)].
Абсолютното индивидуално общо прeдавано усилие на производствения
икотехномически продукт TGV(AI)(qp) и абсолютното индивидуално общо
приемано усилие на потребителния икотехномически продукт TDV(AI)(qc) са
разновидности на по-общото понятие за общо усилие на икотехномически
продукт [абсолютно индивидуално] TV(AI)(q) [последното подразбирано
като общо цялостно усилие на цялостния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TEV(AI)(eq)]. Ако не е посочено друго, под абсолютно индивидуално общо усилие на икотехномическия продукт TV(AI)(q)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обикновено се подразбира абсолютното индивидуално общо прeдавано усилие
на производствения икотехномически продукт TGV(AI)(qp). От своя страна,
абсолютното индивидуално общо прeдавано умение на производствения икотехномически продукт TGU(AI)(qp) и абсолютното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(AI)(qc) са разновидности на по-общото понятие за общо умение на икотехномическия
продукт [абсолютно индивидуално] TU(AI)(q) [последното подразбирано
като общо цялостно умение на цялостния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TEU(AI)(eq)]. Ако не е посочено друго, под абсолютно индивидуално общо умение на икотехномическия продукт TU(AI)(q)
обикновено се подразбира абсолютното индивидуално общо приемано умение
на потребителния икотехномически продукт TDU(AI)(qc).
Абсолютното индивидуално общо усилие на икотехномически продукт
TV(AI)(q) и абсолютното индивидуално общо умение на икотехномическия
продукт TU(AI)(q) са икотехномически фоусърдия на по-общото понятие за
общо усърдие на икотехномическия продукт [абсолютно индивидуално]
TW(AI)(q) [последното подразбирано като общо цялостно усърдие на цялостния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TEW (AI)(eq)]. Посочените по-горе абсолютно индивидуално общо предавано усърдие на производствения икотехномически продукт TGW(AI)(qp) и абсолютно индивидуално общо приемано усърдие на потребителния икотехномически продукт
TDW(AI)(qc) са разновидности на абсолютното индивидуално общо усърдие
на икотехномическия продукт TW(AI)(q).
Умелостната определеност на икотехномическите ингредиенти на входа на потреблението най-напред тук се експлицира чрез равните помежду си
абсолютни индивидуални продуктови умелостни потребителски икотехномически потребности TDU(PAI)(qc) и абсолютно индивидуално общо приемано
умение на потребителния икотехномически продукт TDU(AI)(qc). На тях съответстват покриващите се крива на умелостните потребителски икотехномически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]* (curve of the
absolute individual product skil /knack/ consumer’s ecotechnomic needs
/necessities/) TDU(PAI)(qc) и крива на общото приемано умение на потребителния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално]* (curve of
the absolute individual total accepted skil /knack/ of consumption ecotechnomic
product) TDU(AI)(qc), които като една крива са показани във фиг. 5.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Абсолютни умелостни потребителски потребности =
абсолютно общо приемано умение (умелостни единици)
TDU(AI)(qc)

TDU(AI)(qc1)
A(qauc1)

TDU(AI)(qc)

TDU(AI)(qc0)
A(qauc0)
TDU(AI)(qce)
0

qce qc0

qc1

qc

Потребителен продукт (специфични единици)
Фиг. 5. Крива на абсолютното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномичекски продукт TDU(AI)(qc) [респ. крива на абсолютните индивидуални продуктови умелостни потребителски икотехномически потребности
TDU(PAI)(qc)]

Кривите TDU(PAI)(qc) и TDU(AI)(qc) са забавено нарастващи, което се
дължи на действието на закона за намаляващото пределно умение на икотехномическия продукт, тъй като консумирането на всяка следваща специфична
единица потребителен продукт индуцира понижавото умение за потребителя.
Нормалният потребителен икотехномически продукт [индивидуален] qp0
и разумният потребителен икотехномически продукт [индивидуален] qp1,
както вече се посочи, са еднозначно определени от схемата на индивидуалнота продуктова икотехномическа потенциалност. По такъв начин стават
еднозначно определени и експонираните върху кривата TDU(AI)(qc) [респ.
върху кривата TDU(PAI)(qc)] точки A(qauc0) и A(qauc1), на които, от своя
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна, еднозначно отговарят съответно значенията (а) на нормалното общо
приемано умение на потребителния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TDU(AI)(qc0) [респ. на нормалните умелостни потребителски икотехномически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] TDU(PAI)(qc0)] и (б) на разумното общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално]
TDU(AI)(qc1) [респ. на разумните умелостни потребителски икотехномически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] TDU(PAI)(qc1)].
С qce е отбелязан екзистенциалният потребителен икотехномически продукт
[индивидуален]. Съответстващото му екзистенциално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт [абсолютно индивидуално] TDU(AI)(qce) е равно на нула.
Общо понятие за кривата на абсолютните индивидуални продуктови
усилностни производителски икотехномически способности TGV(PAI)(qp) и
кривата на абсолютните индивидуални продуктови умелостни потребителски
икотехномически потребности TDU(PAI)(qc) е кривата на интровертната
усърдностна икотехномическа потенциалност [абсолютна индивидуална
продуктова]* (curve of the absolute individual product introverted diligence
ecotechnomic potentiality) TWI(PAI)(q), където кривите на интровертната
усърдностна икотехномическа потенциалност [абсолютна индивидуална
продуктова]* (curves of the absolute individual product introverted diligence
ecotechnomic potentiality) {TWI(PAI)(q)} = {TGV(PAI)(qp), TDU(PAI)(qc)} са
разновидности на TWI(PAI)(q). Общо понятие за кривата на абсолютното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически
продукт TGV(AI)(qp) и кривата на абсолютното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(AI)(qc) е кривата на интровертното общо усърдие на икотехномическия продукт [абсолютно индивидуално]* (curve of the absolute individual introverted total diligence of ecotechnomic product) TWI(AI)(q), където кривите на интровертното
общо усърдие на икотехномическия продукт [абсолютно индивидуално]*
(curves of the absolute individual introverted total diligence of ecotechnomic
product) {TWI(AI)(q)} = {TGV(AI)(qp), TDU(AI)(qc)} са разновидности на
TWI(AI)(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Крива на относителните индивидуални продуктови усилностни
производителски икотехномически способности и крива на относителното индивидуално общо предаваноусилие на производствения
икотехномически продукт
Основно действие в релативистичната теория на усърдието е разделянето
на всички абсолютни значения на съответните икотехномически ингредиенти
(респ. разделянето на техните функции) с абсолютните значения, характеризиращи разумния икотехномически продукт, който се възприема като базов
(критериален). Така се извеждат относителните значения на съответните икотехномически ингредиенти. Усилностните производителски икотехномически способности [относителни индивидуални продуктови] TGV(PRI)(qp)
се получават, като се разделят абсолютните индивидуални продуктови усилностни производителски икотехномически способности TGV(PAI)(qp) на разумните усилностни производителски икотехномически способности [абсолютни индивидуални продуктови] TGV(PAI)(qp1), т.е.

TGV(PRI)(qp) = TGV(PAI)(qp) : TGV(PAI)(qp1).
То е същото да се каже, че общото предавано усилие на производствения
икотехномически продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(qp) [последното подразбирано като общо необходимо-цялостно предавано усилие на
необходимо-цялостния производствен икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2GV(RI)(e2qp)] се получава, като се раздели абсолютното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт TGV(AI)(qp) на разумното общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт [абсолютно индивидуално]
TGV(AI)(qp1), т.е.

TGV(RI)(qp) = TGV(AI)(qp) : TGV(AI)(qp1).
Очевидно е, че разумните усилностни производителски икотехномически
способности
[относителни
индивидуални
продуктови]
1
TGV(PRI)(qp ) и разумното общо предавано усилие на производствения
икотехномически продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(qp1) са
винаги равни на единица. Важно свойство на относителните индивидуални
продуктови усилностни производителски икотехномически способности
TGV(PRI)(qp) е, че съотношението между две различни негови значения, например между TGV(PRI)(qp)(1)) и TGV(PRI)(qp)(2)) е равно на съотношението
между съответстващите им две значения на абсолютните индивидуални продуктови усилностни производителски икотехномически способности
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TGV(PAI)(qp), т.е. между TGV(PAI)(qp)(1)) и TGV(PAI)(qp)(2)). То е същото
да се каже, че важно свойство на относителното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт TGV(RI)(qp) е, че
съотношението между две различни негови значения, например между
TGV(RI)(qp)(1)) и TGV(RI)(qp)(2)) е равно на съотношението между съответстващите му две значения на абсолютното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт TGV(AI)(qp), т.е. между
TGV(AI)(qp)(1)) и TGV(AI)(qp)(2)).
От значенията на относителните индивидуални продуктови усилностни
производителски икотехномически способности TGV(PRI)(qp) се построява
кривата на усилностните производителски икотехномически способности
[относителни индивидуални продуктови]* (curve of the relative individual
product exertion producer’s ecotechnomic abilities) TGV(PRI)(qp), а от значенията на относителното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт – кривата на общото предавано усилие на
производствения икотехномически продукт [относително индивидуално]*
(curve of the relative individual total gived exertion of production ecotechnomic
product) TGV(RI)(qp), Тези све криви се покриват и като една крива са показани във фиг. 6.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителни усилностни производителски способности =
относително общо предавано усилие (усилностни единици)
TGV(RI)(qp)

TGV(RI)(qp1)
A(qrvp1)

TGV(RI)(qp)

TGV(RI)(qp0)
TGV(RI)(qpe)

0

A(qrvp0)

qp0

qp1

qp

Производствен продукт (специфични единици)
Фиг. 6. Крива на относителното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт TGV(RI)(qp) [респ. крива на относителните
индивидуални продуктови усилностни производителски икотехномически способности TGV(PRI)(qp)]

Кривите TGV(PAI)(qp) и TGV(AI)(qp) са ускорено нарастващи, което се
дължи на вече посочената причина – действието на закона за нарастващото
пределно усилие на икотехномическия продукт. Нормалният производствен икотехномически продукт [индивидуален] qp0 и разумният производствен икотехномически продукт [индивидуален] qp1 тук отново са еднозначно определени от схемата на индивидуалната продуктова икотехномическа
потенциалност. По такъв начин стават еднозначно определени и експонираните върху кривата TGV(RI)(qp) [респ. върху кривата TGV(PRI)(qp)] точки
A(qrvp0) и A(qrvp1), на които, от своя страна, еднозначно отговарят значенията съответно (а) на нормалното общо предавано усилие на производствения
икотехномически продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(qp0)
[респ. на нормалните усилностни производителски икотехномически спо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------собности [относителни индивидуални продуктови] TGV(PRI)(qp0)] и (б) на
разумното общо предавано усилие на производствения икотехномически
продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(qp1) [респ. на разумните
усилностни производителски икотехномически способности [относителни индивидуални продуктови] TGV(PRI)(qp1)], и двете равни на единица. С
TGV(RI)(qpe) е отбелязано екзистенциалното общо предавано усилие на
производствения икотехномически продукт [относително индивидуално]
[подразбирано като екзистенциалното общо необходимо-цялостно предавано усилие на необходимо-цялостния производствен икотехномически
продукт [относително индивидуално] TE2GV(RI)(e2qpe)]. Съответстващият
му екзистенциален производствен икотехномически продукт [индивидуален] qpe е равен на нула.
2.4. Крива на относителните индивидуални продуктови умелостни
потребителски икотехномически способности и крива на относителното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт
Умелностните потребителски икотехномически потребности [относителни индивидуални продуктови] TDU(PRI)(qc) се получават, като се
разделят абсолютните индивидуални продуктови умелостни потребителски
икотехномически потребности TDU(PAI)(qc) на разумните умелостни потребителски икотехномически потребности [абсолютни индивидуални
продуктови] TDU(PAI)(qc1), т.е.
TDU(PRI)(qc) = TDU(PAI)(qc) : TDU(PAI)(qc1).
То е същото да се каже, че общото приемано умение на потребителния
икотехномически продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(qc) [последното подразбирано като общо необходимо-цялостно приемано умение на
необходимо-цялостния потребителен икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2DU(RI)(e2qc)] се получават, като се раздели абсолютното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(AI)(qc) на разумното общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт [абсолютно
индивидуално]
1
TDU(AI)(qc ), т.е.

TDU(RI)(qc) = TDU(AI)(qc) : TDU(AI)(qc1).

Очевидно е, че разумните умелостни потребителски икотехномически
потребности [относителни индивидуални продуктови] TDU(PRI)(qc1) и
разумното общо приемано умение на потребителния икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(qc1) са винаги равни на единица. Важно свойство на относителните индивидуални продуктови умелостни
потребителски икотехномически потребности TDU(PRI)(qc) е, че съотношението между две различни негови значения, например между TDU(PRI)(qc)(1)) и
TDU(PRI)(qc)(2)) е равно на съотношението между съответстващите им две
значения на абсолютните индивидуални продуктови умелостни потребителски
икотехномически потребности TDU(PAI)(qc), т.е. между TDU(PAI)(qc)(1)) и
TDU(PAI)(qc)(2)). То е същото да се каже, че важно свойство на относителното
индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически
продукт TDU(RI)(qp) е, че съотношението между две различни негови значения, например между TDU(RI)(qc)(1)) и TDU(RI)(qc)(2)) е равно на съотношението между съответстващите му две значения на абсолютното индивидуално
общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт
TDU(AI)(qc), т.е. между TDU(AI)(qc)(1)) и TDU(AI)(qc)(2)).
От значенията на относителните индивидуални продуктови умелостни
потребителски икотехномически потребности TGV(PRI)(qp) се построява
кривата на умелостните потребителски икотехномически потребности
[относителни индивидуални продуктови]* (curve of the relative individual
product skil /knack/ consumer’s ecotechnomic needs /necessities/) TDU(PRI)(qc), а
от значенията на относителното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт – кривата на общото приемано умение на потребителния икотехномически продукт [относително индивидуално]* (curve of the relative individual total accepted skil /knack/ of production
ecotechnomic product) TDU(RI)(qc). Тези две криви се покриват и като една
крива са показани във фиг. 7.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителни умелостни потребителски потребности =
относително общо приемано умение (умелостни единици)
TDU(RI)(qc)

TDU(RI)(qc1)
A(qruc1)

TDU(RI)(qc)

TDU(RI)(qc0)
A(qruc0)
TDU(RI)(qce)
0

qce qc0

qc1

qc

Потребителен продукт (специфични единици)
Фиг. 7. Крива на относителното индивидуално обща приемано умение на потребителния икотехномичекски продукт TDU(RI)(qc) [респ. крива на относителните
индивидуални продуктови умелостни потребителски икотехномически потребности TDU(PAI)(qc)]

Кривите TDU(PRI)(qc) и TDU(RI)(qc) са забавено нарастващи, което се
дължи на вече посочената причина – действието на закона за намаляващото
пределно умение на икотехномическия продукт. Нормалният ппотребителен икотехномически продукт [индивидуален] qp0 и разумният потребителен икотехномически продукт [индивидуален] qp1, и тук са еднозначно
определени от схемата на индивидуалнота продуктова икотехномическо потенциалност. По такъв начин стават еднозначно определени и експонираните върху кривата TDU(RI)(qc) [респ. върху кривата TDU(PRI)(qc)] точки
A(qruc0) и A(qruc1), на които, от своя страна, еднозначно отговарят съответно
значенията (а) на нормалното общо приемано умение на потребителния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(qc0)
[респ. на нормалните умелостни потребителски икотехномически потребности [относителни индивидуални продуктови] TDU(PRI)(qc0)] и (б) на
разумното общо приемано умение на потребителния икотехномически
продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(qc1) [респ. на разумните
умелостни потребителски икотехномически потребности [относителни
индивидуални продуктови] TDU(PRI)(qc1)]. С qce е отбелязан екзистенциалният потребителен икотехномически продукт [индивидуален]. Съответстващото му екзистенциално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(qce) [подразбирана като екзистенциално общо необходимо-цялостно приемано умение на
необходимо-цялостния потребителен икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2DU(RI)(e2qce)] е равно на нула.
Общо понятие за кривата на относителните индивидуални продуктови
усилностни производителски икотехномически способности TGV(PRI)(qp) и
кривата на относителните индивидуални продуктови умелостни потребителски икотехномически потребности TDU(PRI)(qc) е кривата на интровертната
усърдностна икотехномическа потенциалност [относителна индивидуална
продуктова]* (curve of the relative individual product introverted diligence
ecotechnomic potentiality) TWI(PRI)(q), където кривите на интровертната
усърдностна икотехномическо потенциалност [относителна индивидуална
продуктова]* (curves of the relative individual product introverted diligence
ecotechnomic potentiality) {TWI(PRI)(q)} = {TGV(PRI)(qp), TDU(PRI)(qc)} са
разновидности на TWI(PRI)(q). Общо понятие за кривата на относителното
индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически
продукт TGV(RI)(qp) и кривата на относителното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(RI)(qc) е кривата на интровертното общо усърдие на икотехномическия продукт [относително индивидуално]* (curve of the relative individual introverted total diligence of ecotechnomic product) TWI(RI)(q), където кривите на интровертното
общо усърдие на икотехномическия продукт [относително индивидуално]* (curves of the relative individual introverted total diligence of ecotechnomic
product) {TWI(RI)(q)} = {TGV(RI)(qp), TDU(RI)(qc)} са разновидности на
TWI(RI)(q).
Общо понятие за кривата на абсолютните индивидуални продуктови
усилностни производителски икотехномически способности TGV(PAI)(qp) и
кривата на относителните индивидуални продуктови усилностни производи98

320

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕД (КД)
до РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телски икотехномически способности TGV(PRI)(qp) e кривата на усилностните производителски икотехномически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product exertion producer’s ecotechnomic
abilities) TGV(PI)(qp). Общо понятие за кривата на абсолютните индивидуални продуктови умелостни потребителски икотехномически потребности
TDU(PAI)(qc) и кривата на относителните индивидуални продуктови умелостни потребителски икотехномически потребности TDU(PRI)(qc) e кривата на
умелостните потребителски икотехномически потребности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product skil /knack/ consumer’s
ecotechnomic needs /necessities/) TDU(PI)(qc). Общо понятие за кривата на индивидуалните продуктови усилностни производителски икотехномически способности TGV(PI)(qp) и кривата на индивидуалните продуктови умлостни
потребителски икотехномически потребности TDU(PI)(qc) е кривата на интровертната усърдност икотехномическо потенциалност [индивидуално
продуктова]* (curve of the individual product introverted diligence ecotechnomic
potentiality) TWI(PI)(q), където кривите на интровертната усърдностна
икотехномическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (curves of
the individual product introverted diligence ecotechnomic potentiality)
{TWI(PI)(q)} = {TGV(PI)(qp), TDU(PI)(qc)} са нейни разновидности. Кривата
TW(PI)(q) е общо понятие и за кривата на абсолютната индивидуална продуктова усърдностна икотехномическа потенциалност TW(PAI)(q) и кривата на
относителната индивидуална продуктова усърдностна икотехномическа потенциалностTW(PRI)(q).
Общо понятие за кривата на абсолютното индивидуално общо предавано
усилие на производствения икотехномически продукт TGV(AI)(qp) и кривата
на относителното индивидуално общо предавано усилие на производствения
икотехномически продукт TGV(RI)(qp) e кривата на общото предавано
усилие на производствения икотехномически продукт [индивидуално]*
(curve of the individual total gived exertion of production ecotechnomic product)
TGV(I)(qp). Общо понятие за кривата на абсолютното индивидуално общо
приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(AI)(qc) и
кривата на относителното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(RI)(qc) e кривата на общото приемано умение на потребителния икотехномически продукт [индивидуално]*
(curve of the individual total accepted skil /knack/ of production ecotechnomic
product) TDU(I)(qc). Общо понятие за кривата на индивидуалното общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт TGV(I)(qp) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кривата на индивидуалното общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(I)(qc) е кривата на интровертното общо усърдие
на икотехномическия продукт [индивидуално]* (curve of the individual introverted total diligence of ecotechnomic product) TWI(I)(q), където кривите на
интровертното общо усърдие на икотехномическия продукт [индивидуално]* (curves of the individual introverted total diligence of ecotechnomic product)
{TWI(I)(q)} = {TGV(I)(qp), TDU(I)(qc)} са разновидности на TWI(I)(q). Кривата TW(I)(q) е общо понятие за кривата на абсолютното индивидуално усърдие на икотехномическия продукт TW(AI)(q) и кривата на относителното индивидуално усърдие на икотехномическия продукт TW(RI)(q).

2.5. Съставяне на схемата на продуктовото интровертно стопанствено
относително-общоусърдностно икотехномческо поведение на индивида
Схемата
на
интровертното
стопанствено
относителнообщоусърдностно икотехномическо поведение на индивида [продуктово]*
(diagram of the individual poduct introverted protoecotechnomizing relativelytotally-diligence ecotechnomic behaviour) (при еднопродуктов анализ) се съставя, като в една и съща координатна система се експонират съвместно (1) кривата на относителното индивидуално общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт TGV(RI)(qp) [която е същото като кривата на
относителните индивидуални продуктови усилностни производителски икотехномически способности TGV(PRI)(qp)] и (2) кривата на относителното индивидуално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт TDU(RI)(qc) [която е същото като кривата на относителните индивидуални продуктови умелостни потребителски икотехномически потребности
TDU(PRI)(qc)]. Това е показано във фиг. 8. Тъй като по определение (1) предаваното усилие и предаваното умение (изобщо предаваното усърдие) на продукта са предавано усилие и предавано умение (изобщо предавано усърдие) на
производствения продукт и (2) приеманото усилие и приеманото умение
(изобщо приеманото усърдие) на продукта са приемано усилие и приемано
умение (изобщо приемано усърдие) на потребителния продукт, то, ако не е посочено друго, (1) под общо предавано усилие на икотехномическия продукт
[относително индивидуално] TGV(RI)(q) [подразбирано тук като общо необходимо-цялостно предавано усилие на необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2GV(RI)(e2q)] обикновено
се подразбира общото предавано усилие на производствения икотехноми100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(qp) и следователно
под крива на общото предавано усилие на икотехномическия продукт [относително индивидуално]* (curve of the relative individual total gived exertion
of ecotechnomic product) TGV(RI)(q) обикновено се подразбира кривата на
общото предавано усилие на производствения икотехномически продукт
[относително индивидуално]* (curve of the relative individual total gived exertion of production ecotechnomic product) TGV(RI)(qp), и (2) под общо приемано
умение на икотехномическия продукт [относително индивидуално]
TDU(RI)(q) [подразбирано тук като общо необходимо-цялостно приемано
умение на необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2DU(RI)(e2q)] обикновено се подразбира общото приемана умение на производствения икотехномически продукт [относително
индивидуално] TDU(RI)(qp) и следователно под крива на общото приемано
умение на икотехномическия продукт [относително индивидуално]* (curve
of the relative individual total accepted skil /knack/ of ecotechnomic product)
TDU(RI)(q) обикновено се подразбира крива на общото приемано умение на
потребителния икотехномически продукт [относително индивидуално]*
(curve of the relative individual total accepted skil /knack/ of consumption
ecotechnomic product) TDU(RI)(qc). Общо понятие за кривите TGV(RI)(qp) и
TDU(RI)(qc) е кривата на интровертното общо стопанствено усърдие на
икотехномическия продукт [относително индивидуално]* (curve of the relative individual introverted total protoecotechnomizing diligence of ecotechnomic
product) TWZI(RI)(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителна усърдностна потенциалност =
относително общо усърдие (усърдностни единици)
TW(RI)(q)
TGV(RI)(qp) ORZI(qtw)
E(qtw1)
E

TW(RI)(q1)
TDU(RI)(eqc)

Принадено
умение

TDU(RI)(qc)
TDU(RI)(iqc)
B

A

Принадено
усилие

TGV(RI)(iqp)
C

D

0

TW(RI)(q )
TGV(RI)(qpe)

E(qtw0)

Принаден
продукт

Необходимо
усилие

TDU(RI)(qce)
0 = qpe qce q0

iq

eq

q1

q

Продукт (qc или qp) (специфични единици)
Фиг. 8. Схема на продуктовото интровертно стопанствено относителнообщоусърдностно икотехномическо поведение на индивида (при еднопродуктов
анализ)

Кривите TGV(RI)(qp) [същото като TGV(RI)(q)] и TDU(RI)(qc) [същото
като TDU(RI)(q)] се пресичат на два пъти: (1) в точката на минималното интровертно стопанствено относително-общоусърдностно икотехномическо
равновесие [индивидуално продуктово]* (point of the minimal individual
product introverted protoecotechnomizing relatively-totally-diligence ecotechnomic
equilibrium) E(qtw0) [при нея има равенство между (а) нормалното общо предавано усилие на икотехномическия продукт [относително индивидуално]
TGV(RI)(q0) (същото като нормално общо предавано усилие на производствения
икотехномически
продукт
[относително
индивидуално]
0
TGV(RI)(qp )) и (б) нормалното общо приемано умение на икотехномичес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(q0) (същото като нормално общо приемано умение на потребителния икотехномически продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(qc0))]; (2) в точката на максималното интровертно стопанствено относително-общоусърдностно икотехномическо равновесие [индивидуално продуктово]* (point of the maximal
individual product introverted protoecotechnomizing relatively-totally-diligence
ecotechnomic equilibrium) E(qtw1) [при нея има равенство между (а) разумното
общо предавано усилие на икотехномическия продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(q1) (същото като разумно общо предавано усилие на производствения икотехномически продукт [относително индивидуално]
TGV(RI)(qp0)) и (б) разумното общо приемано умение на икотехномическия
продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(q1) (същото като разумно
общото приемано умение на потребителния икотехномически продукт
[относително индивидуално] TDU(RI)(qc1))]. В своята общност (като обединение) точките E(qtw0) и E(qtw1) се означават като точки на интровертното
стопанствено относително-общоусърдностно икотехномическо равновесие
[индивидуално продуктово]* (points of the individual product introverted protoecotechnomizing
relatively-totally-diligence
ecotechnomic
equilibrium)
ZI
0
1
0
1
{E (qtw)} = {E(qtw ), E(qtw )}. Общо понятие за E(qtw ) и E(qtw ) е точката на
интровертното стопанствено относително-общоусърдностно икотехномическо равновесие [индивидуално продуктово]* (point of the individual
product introverted protoecotechnomizing relatively-totally-diligence ecotechnomic
equilibrium) EZI(qtw) и те са нейни разновидности. Те определят правата на
интровертното стопанствено относително-общоусърдностно икотехномическо равновесие [индивидуално продуктово]* (straight line of the individual
product
protoecotechnomizing
relatively-totally-diligence
ecotechnomic
ZI
equilibrium) OR (qtw), която започва от координатното начало. Нейният постоянен наклон към абсцисната ос изразява постоянните средни значения на
общите икотехномически фоусърдности в разглежданата схема, в т.ч. и в точките E(qtw0) и E(qtw1). Точките E(qtw0) и E(qtw1) съответстват еднозначно и
взаимнообратимо на разгледаните по-горе точки E(q0) и E(q1) на минималната
и максималната равновесна индивидуална продуктова икотехномическо потенциалност.
Абсцисите на точките на интровертното стопанствено относително-общоусърдностно икотехномическо равновесие [индивидуално продуктово] {EZI(qtw)} = {E(qtw0), E(qtw1)} са q0 (наречена нормален икотехномически продукт) и q1 (наречена разумен икотехномически продукт). Значе103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нията на q0 и q1 са съответно двата корена x0 и x1 на системата от две нелинейни усърдностни уравнения

TDU(AI)(q )
TDU(AI)( x)
TGV(AI)(q )
TGV(RI)(q) ≡ TW(RI)(q ) =
,
TGV(AI)( x)
TDU(RI)(q) ≡ TW(RI)(q ) =

където

TDU(RI)(q ) ≡ TW(RI)(q ) =

TDU(AI)(q )
TDU(AI)( x)

е функцията на общото приемано умение на икотехномическия продукт
[относително индивидуално] (като умелостна форма на общото усърдие на
икотехномическия продукт [относително индивидуално]), а

TGV(RI)(q) ≡ TW(RI)(q ) =

TGV(AI)(q)
TGV(AI)( x)

е функцията на общото предавано усилие на икотехномическия продукт
[относително индивидуално] (като усилностна форма на общото усърдие на
икотехномическия продукт [относително индивидуално]). При извеждането на относителните значения на общото усърдие, на общото приемано умение
и на общото предавано усилие за основа обичайно се приема разумният икотехномически продукт q1 = x1 [т.е. при даден обем на продукта: (а) неговото
относително общо усърдие е равно на съотношението между неговото абсолютно общо усърдие и абсолютното общо усърдие на разумния продукт; (б)
неговото относително общо приемано умение е равно на съотношението между неговото абсолютно приемано умение и абсолютното приемано умение на
разумния продукт; (в) неговото относителното общоо предавано усилие е равно на съотношението между неговото абсолютно предавано усилие и абсолютното предавано усилие на разумния продукт].
Абсолютното усилие и абсолютното умение като абсолютни усърдностни
икотехномически ингредиенти (както и техните криви) не са адитивно сравними, в т.ч. и в границите на дадена общностна икотехномическо единица (вкл. и
на индивида). Основният резултат от прилагането на релативистичната теория на усърдието е, че относителното усилие и относителното умение като относителни усърдностни икотехномически ингредиенти (като икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фоусърдия), както и техните криви, са адитивно сравними: те могат да се сумират и изваждат в границите на дадена общностна икотехномическо единица
(вкл. и на индивида), но не и извън тези граници. Така че релативистичният
подход преодолява антиадитивността, но запазва икотехномическата субективност: усърдностните икотехномически ингредиенти (усилието и умението)
между различните индивиди (изобщо при различните общностни единици) си
остават адитивно несравними, тъй като за всеки един от тях (за всяка една от
тях) са приложени различни (качествено нееднородни) усърдностни икотехномически мерки. Според релативистичната теория в границите на даденията общностна единица (на дадения индивид) усилието и умението са
измерени с една и съща усърдностна мярка (усилностната и умелостната
мярка в релативистичното икотехномическо пространство са идентични). Това
позволява да се изведе каскада от значими усърдностни икотехномически величини благодарение на сравняването на усилие с умение като две взаимосвързани форми на проявление на усърдието (фоусърдия), което иначе е невъзможно при абсолютните им изражения.
На абсцисната ос във фиг. 8 е фиксиран някакъв необходимо-цялостен
икотехномически продукт [индивидуален] в размер на e2q = e2q(I) специфични
единици. Според кривата TGV(RI)(qp) неговото общо предавано усилие на
необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] е TGV(RI)(e2q) относителни усилностни единици [подрабирано като
общо необходимо-цялостно предавано усилие на необходимо-цялостния
икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2GV(RI)(e2q)]
[същото като общо предавано усилие на необходимо-цялостния производствен
икотехномически
продукт
[относително
индивидуално]
2
TGV(RI)(e qp) (последното подразбирано като общо необходимо-цялостно
предавано усилие на необходимо-цялостния производствен икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2GV(RI)(e2qp))] (точката B).
Според кривата TDU(RI)(qc) неговоо общо приемано умение на необходимоцялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] е
TDU(RI)(e2q) относителни умелостни единици [подразбирано като общо необходимо-цялостно приемано умение на необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2DU(RI)(e2q)] [същото като общо приемано умение на необходимо-цялостния потребителен икотехномически продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(e2qc) (последното подразбирано като общо необходимо-цялостно приемано умение на
необходимо-цялостния потребителен икотехномически продукт [отно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сително индивидуално] TE2DU(RI)(e2qc))] (точката E). В ефективната (в частност в свръхефективната) област на общоусърдностното икотехномическо поведение на индивида разликата TSU(RI)(eq) = TDU(RI)(eq) – TGV(RI)(eq)
между приеманото умение TSU(RI)(eq) и предаваното усилие TGV(RI)(eq) на
цялостния продукт е общото принадено умение на необходимо-цялостния
икотехномически продукт [относително индивидуално] TSU(RI)(e2q) (същото е като общо свръхнеобходимо умение на необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално]) (отсечката BE).
Релативистичната теория на икотехномическото усърдие извежда няколко
взаимосвързани основни правила на относителното усърдие (но само когато тя
е дуално икотехномическо усърдие).
Първото основно правило на относителното икотехномическо усърдие* (first basic rule of the relative ecotechnomic diligence) е, че усилието на цялостния продукт е равно на умението на необходимия продукт. Това означава,
че при просто възпроизводство умението на необходимия продукт е неговата
способност при консумацията му от индивида (при удовлетворяването на потребителските му потребности) последният да възстановява производителските
си способности в онзи размер, който позволява да положи такива усилия (да
индуцира такава усилие), че да произведе даденият необходимо-цялостен продукт в предходния му размер. Ето защо общото приемано умение на необходимия икотехномически продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(iq)
относителни умелостни единици [подразбирано като общо необходимоцялостно приемано умение на необходимия икотехномически продукт
[относително индивидуално] TE2DU(RI)(iq)] [същото като общо приемано
умение на необходимия потребителен икотехномически продукт [относително индивидуално] TDU(RI)(iqc) (последнотоа подразбирано като общо
необходимо-цялостно приемано умение на необходимия потребителен
икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2DU(RI)(iqc))]
(точката A) е равно на общото предавано усилие на необходимо-цялостния
икотехномически продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(e2q) относителни усилностни единици [подразбирано като общо необходимоцялостно предавано усилие на необходимо-цялостния икотехномически
продукт [относително индивидуално] TE2GV(RI)(e2q)] (точката B). Това положение е илюстрирано от отсечката AB. Дефинираната по този начин точка A
върху кривата TDU(RI)(qc) еднозначно определя необходимия икотехномически продукт [индивидуален] в размер на iq = iq(I) специфични единици,
който е необходим продукт на необходимо-цялостния продукт e2q. Дължината
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на отсечката AB определя принадения икотехномически продукт [индивидуален] в размер на sq = sq(I) специфични единици, който е принаден продукт на
необходимо-цялостния продукт e2q. Принаденият продукт е разликата sq = e2q
– iq между необходимо-цялостния и необходимия продукт. Така че първото
основно правило осигурява еднозначно и взаимнообратимо съответствие между множеството на необходимо-цялостните продукти и множеството на необходимите продукти в свръхефективната зона на продуктовото общоусърдностно поведение на индивида.
Според кривата TGV(RI)(qp) общото предавано усилие на необходимия
икотехномически продукт [относително индивидуално] е TGV(RI)(iq) относителни усилиени единици [подразбирано като общото необходимацялостно предавано усилие на необходимия икотехномически продукт
[относително индивидуално] е TE2GV(RI)(iq)] [същото е като общо предавано усилие на необходимия производствен икотехномически продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(iqp) (последното подразбирано като общо
необходимо-цялостно предавано усилие на необходимия производствен
икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2GV(RI)(iqp))]
(точката C). Разликата TSU(RI)(iq) = TDU(RI)(iq) – TGV(RI)(iq) между приеманото умение TSU(RI)(iq) и предаваното усилие TGV(RI)(iq) на необходимия
продукт е общото принадено умение на необходимия икотехномически
продукт [относително индивидуално] TSU(RI)(iq) (дължината на отсечката
CA).
Второто основно правило на относителното икотехномическо усърдие* (second basic rule of the relative ecotechnomic diligence) е, че усилието на
необходимия продукт е равно на необходимото усилие на необходимоцялостния продукт. Това означава, че при просто възпроизводство усилието на
необходимия продукт като израз на положените усилия за създаването на трудовия производствен фактор се възпроизвежда в усилието на създадения с помощта на този фактор необходимо-цялостен продукт, без обаче да го изчерпва,
тъй като работната сила може да индуцира повече усилия в сравнение с усилията, които са необходими за собственото й възпроизводство (при функционирането си трудовият фактор извлича допълнителна енергия от природната среда). Ето защо общото необходимо предавано усилие на необходимоцялостния икотехномически продукт [относително индивидуално]
TIGV(RI)(e2q) относителни усилностни единици [същото като общо необходимо предавано усилие на необходимо-цялостния производствен икотехномически продукт [относително индивидуално] TIGV(RI)(e2qp)] (точката

107

329

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕД (КД)
до РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------D) е равно на общото предавано усилие на необходимия икотехномически
продукт [относително индивидуално] TGV(RI)(iq) относителни усилностни
единици [последното подразбирано като общо необходимо-цялостно предавано усилие на необходимия икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2GV(RI)(iq)] (точката C). Това положение е илюстрирано от
отсечката CD, чиято държина задава отново принадения продукт sq.
Според кривата TGV(RI)(qp) общото предавано усилие на необходимоцялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] е
TGV(RI)(e2q) относителни усилностни единици [подразбирано като общо необходимо-цялостно предавано усилие на необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] е TE2GV(RI)(e2q)] (точката
B). Разликата TSV(RI)(е2q) = TGV(RI)(e2q) – TIGV(RI)(e2q) между предаваното
усилие TGV(RI)(e2q) и необходимото предавано усилие TIGV(RI)(e2q) на необходимо-цялостния продукт (точката D) е общото принадено усилие на необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] TSV(RI)(е2q) (същото е като общо свръхнеобходимо усилие на необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално])
(дължината на отсечката DB). При това относителното индивидуално общо
принадено усилие на необходимо-цялостния икотехномически продукт
TSV(RI)(е2q) е равно на общото усилие на принадения икотехномически
продукт [относително индивидуално] TV(RI)(sq) [последното подразбирано
като общо необходимо-цялостно усилие на принадения икотехномически
продукт [относително индивидуално] TE2V(RI)(sq)].
Третото основно правило на относителното икотехномическо усърдие* (third basic rule of the relative ecotechnomic diligence) произтича от първите
две. Според него принаденото усилие на цялостния продукт е равно на принаденото умение на необходимия продукт, което ще рече, че принаденото умение на необходимия продукт е оценка на способността на трудовия фактор да
индуцира принадено усилие на създадания от него производствен продукт. Ето
защо общото принадено усилие на необходимо-цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] TSV(RI)(е2q) е равно на общото
принадено умение на необходимия икотехномически продукт [относително индивидуално] TSU(RI)(iq). Това положение е илюстрирано от равенството
между отсечките DB и CA.
Освен това относителното индивидуално общо принадено умение на необходимо-цялостния икотехномически продукт TSU(RI)(е2q) е равно на общото умение на принадения икотехномически продукт [относително ин-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дивидуално] TU(RI)(sq) [последното подразбирано като общо необходимоцялостно умение на принадения икотехномически продукт [относително
индивидуално] TE2U(RI)(sq)]. Сумата TSSV(RI)(е2q) = TSV(RI)(е2q) +
TSU(RI)(е2q) на относителното индивидуално общо принадено усилие на необходимо-цялостния икотехномически продукт TSV(RI)(е2q) и относителното
индивидуално общо принадено умение на цялостния икотехномически продукт TSU(RI)(еq) е равна на общато суперпринадено усилие на необходимоцялостния икотехномически продукт [относително индивидуално]
TSSV(RI)(е2q) [последното подразбирано като общото необходимо-цялостно
суперпринадено усилие на цялостния икотехномически продукт [относително индивидуално] TESSV(RI)(е2q)]. Относителното индивидуално общо
суперпринадено усилие на необходимо-цялостния икотехномически продукт
TSSV(RI)(е2q) е равна на общото усилие на суперпринадения икотехномически продукт [относително индивидуално] TV(RI)(ssq) [последното подразбирано като общо необходимо-цялостно усилие на суперпринадения
икотехномически продукт [относително индивидуално] TE2V(RI)(ssq)].
Релативистичната теория на усърдието предполага, че при дадена общностна единица (в т.ч. и при даден икотехномически индивид) единица относително икотехномическо усърдие е равнозначна на единица относително икотехномическо умение и на единица относително икотехномическо усилие (т.е.
единица усърдвостна форма е еднозначна на единица усърдностно съдържание). Това положение не е валидно при абсолютното икотехномическо усърдие, абсолютното икотехномическо умение и абсолютното икотехномическо
усилие (т.е. при тях в общия случай единица усърдностна форма не е еднозначна на единица усърдностно съдържание).
{Подчертаването на символите маркира тяхната принадлежност към икотехномическата област.}
РЕЛАТИВИСТИЧНА ТЕОРИЯ НА ЦЕННОСТТА* (relativistic theory of the
worth) (*) – създадена от Камен Миркович икономическа теория, която обосновава измерването на ценността (в т.ч. и на икономическата ценност), както
и на нейните разновидности и форми с относителни ценностни единици и
представянето им като относителни икономически величини, а също така и на
зависимостите между тези величини и между тях и други (неценностни) икономически величини. Според ценностната икономическа ингредиентност
форми на нейното проявление са релативистичната теория на стойността и
релативистичната теория на полезността. Централно понятие тук е отно109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сителната ценност* (relativе worth) [респ. относителната икономическа
ценност* (relativе economic worth)] W(R)(y). Форми на съществуване на относителната ценност са относителната стойност* (relativе value) [респ. относителната икономическа стойност* (relativе economic value)] V(R)(y)
относителната полезност* (relativе utility) [респ. относителната икономическа полезност* (relativе economic utility)] U(R)(y). Относителната ценност е изразеното в коефициент съотношение между (1) абсолютната ценност (absolute worth) [респ. абсолютната икономическа ценност (absolute
economic worth)] W(A)(y) на някакъв икономически запас (н т.ч. и на икономически продукт) (тя е ценността на запаса, измерена и представена в абсолютни
ценностни единици, в т.ч. кардинални и ординални), от една страна, и (2) абсолютната разумна ценност* (absolute rational worth) [респ. абсолютната
разумна икономическа ценност* (absolute rational economic worth)] W(A)(y1)
[вж. разумна икономическа потенциалност (индивидуална продуктова)] на
същия запас, от друга страна. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност тези положения са валидни за различните общностни икономически единици в качеството им на възпроизводствени икономически единици: за индивида, за фирмата, за обществото и т.н. Ето защо се разграничават
относителна индивидуална икономическа ценност* (relativе individual economic worth) W(RI)(y), относителна фирмена икономическа ценност*
(relativе firm economic worth) W(RF)(y), относителна обществена икономическа ценност* (relativе social economic worth) W(RS)(y) и т.н. Извеждането на
относителната ценност (в т.ч. и на относителната стойност и относителната
полезност) може да се онагледи чрез (1) схемата на икономическата потенциалност (подразбира се на общата икономическа потенциалност) (по долу тя
е демонстрирана чрез схемата на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност) и (2) схемата на относително-общоценностното икономическо поведение (по долу тя е демонстрирана чрез схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно икономческо поведение на индивида), което тук е направено на примера на икономическата потенциалност [индивидуална продуктова] и индивидуалната
продуктова икономическа ценност (т.е. чрез анализ на потенциалностното и
общоценностното икономическо поведение на индивида, който едновременно
е производител и потребител) при трудово-обусловена икономическа ценност (вж. икономическа ценност) при закрита икономическа система. Приема
се предположението, че той удовлетворява потребителските си потребности си
чрез консумирането на един вид продукт и прилага производителските си спо110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------собности чрез създаването на същия този вид продукт (което означава, че се
прилага еднопродуктов анализ). Преминаването към повече от един вид консумиран продукт и повече от един вид създаван продукт значително усложнява схемата на икономическото поведение на индивида, без обаче това да носи
принципиално нови положения.

1. Схема на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност при еднопродуктов анализ
1.1. Елементи на схемата на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност
При еднопродуктов анализ схемата на икономическата потенциалност
[индивидуална продуктова]* (diagram of the individual product economic potentiality) (на индивидуалната продуктова обща икономическа потенциалност)
експонира в тяхната взаимосвързаност:
(1) кривата на производителските икономически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product producer’s economic
abilities) qp(qc) = qp(qc)(I) [на индивидуалните продуктови общи производителски икономически способности qp = qp(I), последните измерени чрез представения в специфични единици обем на производствения икономически продукт [индивидуален] qp = qp(I), който може да бъде създаден при прилагането
на тези способности] (вж. производителски икономически способности [индивидуални продуктови]) [qp(qc) може да се означи още като крива на производителските икономически способности на индивидуалните продуктови
потребителските икономически потребности* (curve of the producer’s
economic abilities of individual product consumer’s economic needs /necessities/)];
(2) кривата на потребителските икономически потребности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product consumer’s economic
needs /necessities/) qc(qp) = qc(qp)(I) [на индивидуалните продуктови общи
потребителски икономически потребности qc = qc(I), последните измерени
чрез представения в специфични единици обем на потребителния икономически продукт [индивидуален] qc = qc(I), който може да бъде консумиран при
удовлетворяването на тези потребности] (вж. потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови]) [qc(qp) може да се означи още като
крива на потребителските икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски икономически способности* (curve of the
consumer’s economic needs /necessities/ of individual product producer’s economic
abilities)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Производствените икономически способности и потребителските икономически потребности са възпроизводствени разновидности на икономическата
потенциалност, чието равнище се определя чрез обема на индивидуалния икономически продукт q. Специфичното в случая е, че и двете криви qp(qc) и
qc(qp) се конституират в рамките на даден трудов възпроизводителски икономически цикъл [индивидуален], което позволява те да бъдат съпоставяни и съизмервани (индивидуалният трудов възпроизводителски икономически цикъл
съчетава трудовия производителски икономически цикъл [индивидуален] с
трудовия потребителски икономически цикъл [индивидуален]). Затова общо
понятие за двете криви qp(qc) и qc(qp) е кривата на икономическата потенциалност [индивидуална продуктова]* (curve of the individual product
economic potentiality) q(q) (на индивидуалната продуктова обща икономическа
потенциалност). В своята общност (като обединение) qp(qc) и qc(qp) са кривите на икономическата потенциалност [индивидуална продуктова]*
(curves of the individual product economic potentiality) {q(q)} = {qp(qc), qc(qp)}
[като възпроизводствени разновидности на q(q)].
От своя страна, кривата на индивидуалните продуктови производителски
икономически способности qp(qc) съвместява в себе си едновременно:
(а) Кривата на работните производителски икономически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product working
producer’s economic abilities) qvp(qc) = qvp(qc)(I) [на индивидуалните продуктови общи работни производителски икономически способности qvp = qvp(I),
измерени чрез представения в специфични единици обем на работния производствен икономически продукт [индивидуален] qvp = qvp(I); последният е работна характеристична интерпретация на индивидуалния производствен икономически продукт qp = qp(I)] (вж. работни производителски икономически
способности [индивидуални продуктови]). Кривата qvp(qc) е същото като
крива на работните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности*
(curve of the working producer’s economic abilities of individual product
consumer’s economic needs /necessities/). В зависимост от това с какъв тип потребителски икономически потребности се съпоставя, кривата qvp(qc) има две
разновидности: (α) крива на работните производителски икономически
способности на индивидуалните продуктови работни потребителски
икономически потребности* (curve of the working producer’s economic
abilities of individual product working consumer’s economic needs /necessities/)
qvp(qvc) и (β) крива на работните производителски икономически способ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ности на индивидуалните продуктови творчески потребителски икономически потребности* (curve of the working producer’s economic abilities of
individual product creative creative consumer’s economic needs /necessities/)
qvp(quc).
(б) Кривата на творческите производителски икономически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product creative
producer’s economic abilities) qup(qc) = qup(qc)(I) [на индивидуалните продуктови общи творчески производителски икономически способности qup =
qup(I), измерени чрез представения в специфични единици обем на творческия
производствен икономически продукт [индивидуален] qup = qup(I); последният
е творческа характеристична интерпретация на индивидуалния производствен
икономически продукт qp = qp(I)] (вж. творчески производителски икономически способности [индивидуални продуктови]). Кривата qup(qc) е същото
като крива на творческите производителски икономически способности на
индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности*
(curve of the creative producer’s economic abilities of individual product
consumer’s economic needs /necessities/). В зависимост от това с какъв тип потребителски икономически потребности се съпоставя, кривата qup(qc) има две
разновидности: (α) крива на творческите производителски икономически
способности на индивидуалните продуктови работни потребителски
икономически потребности* (curve of the creative producer’s economic
abilities of individual product working consumer’s economic needs /necessities/)
qup(qvc) и (β) крива на творческите производителски икономически способности на индивидуалните продуктови творчески потребителски икономически потребности* (curve of the creative producer’s economic abilities of
individual product creative creative consumer’s economic needs /necessities/)
qup(quc).
Също така, от своя страна, кривата на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности qc(qp) съвместява в себе си едновременно:
(а) Кривата на работните потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови]* (curve of the individual product working
consumer’s economic needs /necessities/) qvc(qp) = qvc(qp)(I) [на индивидуалните продуктови общи работни потребителски икономически потребности qvc =
qvc(I), измерени чрез представения в специфични единици обем на работния
потребителен икономически продукт [индивидуален] qvc = qvc(I); последният
е работна характеристична интерпретация на индивидуалния потребителен
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потребности [индивидуални продуктови]). Кривата qvc(qp) е същото като
крива на работните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски икономически способности*
(curve of the working consumer’s economic needs /necessities/ of individual product
producer’s economic abilities). В зависимост от това със какъв тип производителски икономически способности се съпоставя, кривата qvc(qp) има две разновидности: (α) крива на работните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови работни производителски икономически способности* (curve of the working consumer’s economic needs
/necessities/producer’s of individual product working producer’s economic abilities)
qvc(qvp) и (β) крива на работните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови творчески производителски икономически способности* (curve of the working consumer’s economic needs
/necessities/ of individual product creative producer’s economic abilities) qvc(qup).
(б) Кривата на творческите потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product creative
consumer’s economic needs /necessities/) quc(qp) = quc(qp)(I) [на индивидуалните продуктови общи творчески потребителски икономически потребности
quc = quc(I), измерени чрез представения в специфични единици обем на
творческия потребителен икономически продукт [индивидуален] quc = quc(I);
последният е творческа характеристична интерпретация на индивидуалния
потребителен икономически продукт qc = qc(I)] (вж. творчески потребителни
икономически потребности [индивидуални продуктови]). Кривата quc(qp) е
същото като крива на творческите потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски икономически
способности* (curve of the creative consumer’s economic needs /necessities/ of
individual product producer’s economic abilities). В зависимост от това със какъв
тип производителски икономически способности се съпоставя, кривата
quc(qp) има две разновидности: (α) крива на творческите потребителски
икономически потребности на индивидуалните продуктови работни производителски икономически способности* (curve of the creative consumer’s
economic needs /necessities/producer’s of individual product working producer’s
economic abilities) quc(qvp) и (β) крива на творческите потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови творчески производителски икономически способности* (curve of the creative consumer’s
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic needs /necessities/ of individual product creative producer’s economic
abilities) quc(qup).
Индивидуалните продуктови работни производителски икономически
способности qvp(qc) и индивидуалните продуктови работни потребителски
икономически потребности qvc(qp) са възпроизводствени разновидности на
работната икономическата потенциалност [индивидуална продуктова] qv,
чието равнище се определя чрез обема на работния индивидуален икономически продукт qv. Общо понятие за двете криви qvp(qc) и qvc(qp) е кривата на
работната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]*
(curve of the individual product working economic potentiality) qv(q), където кривите на работната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (curves of the individual product working economic potentiality) {qv(q)} =
{qvp(qc), qvc(qp)}са възпроизводствени разновидности на qv(q). Аналогично
на това, индивидуалните продуктови творчески производителски икономически способности qup(qc) и индивидуалните продуктови творчески потребителски икономически потребности quc(qp) са възпроизводствени разновидности на
творческата икономическата потенциалност [индивидуална продуктова] qu,
чието равнище се определя чрез обема на творческия индивидуален икономически продукт qu. Общо понятие за двете криви qup(qc) и quc(qp) е кривата
на творческата икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (curve of the individual product working economic potentiality) qu(q), където
кривите на творческата икономическа потенциалност [индивидуална
продуктова]* (curves of the individual product working economic potentiality)
{qu(q)} = {qup(qc), quc(qp)} са възпроизводствени разновидности на qu(q).
Освен кривите qp(qc) и qc(qp), в схемата на икономическата потенциалност се разполага и правата на равновесната икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова]* (straight line of the equiaxial individual product
economic potentiality) OR(q). При всяка нейна точка има равенство между индивидуалните продуктови производителски икономически способности qp и
индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности qc. Тя
съчетава съвместно две форми: (1) правата на равновесните производителски икономически способности [индивидуални продуктови]* (straight line of
the equiaxial individual product producer’s economic abilities) OR(qp) и (2) правата на равновесните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]* (straight line of the equiaxial individual product consumer’s
economic needs /necessities/) OR(qc). Така че OR(q) = OR(qp) ∩ OR(qc).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ценностни разновидности на правата на равновесната индивидуална продуктова икономическа потенциалност OR(q) са:
(1) Правата на равновесната работна икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова]* (straight line of the equiaxial individual product
working economic potentiality) OR(qv). При всяка нейна точка има равенство
между индивидуалните продуктови работни производителски икономически
способности qvp и индивидуалните продуктови работни потребителски икономически потребности qvc. Тя съчетава съвместно две форми: (а) правата на
равновесните работни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]* (straight line of the equiaxial individual product
working producer’s economic abilities) OR(qvp) и (б) правата на равновесните
работни потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови]* (straight line of the equiaxial individual product working consumer’s
economic needs /necessities/) OR(qvc). Така че OR(qv) = OR(qvp) ∩ OR(qvc).
(2) Правата на равновесната творческа икономическа потенциалност
[индивидуална продуктова]* (straight line of the equiaxial individual product
creative economic potentiality) OR(qu). При всяка нейна точка има равенство
между индивидуалните продуктови творчески производителски икономически
способности qup и индивидуалните продуктови творчески потребителски икономически потребности quc. Тя съчетава съвместно две форми: (а) правата на
равновесните творчески производителски икономически способности
[индивидуални продуктови]* (straight line of the equiaxial individual product
creative producer’s economic abilities) OR(qup) и (б) правата на равновесните
творчески потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]* (straight line of the equiaxial individual product creative consumer’s
economic needs /necessities/) OR(quc). Така че OR(qu) = OR(qup) ∩ OR(quc).

1.2. Крива на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности
Кривата на потребителските икономически потребности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product consumer’s economic needs
/necessities/) qc(qp) е показана във фиг. 1. Тя е множество от точки, всяка една
от които съпоставя дадено равнище qc на потребителските икономически потребности с определено равнище на производителските икономически способности qp, но така че изчерпаните производителски способности qp при създаването на производствения икономически продукт в обем от qp специфични
единици да могат в рамките на един трудов възпроизводителски цикъл да бъ116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дат възстановени в същия размер и в същото качество (т.е. да бъдат просто
възпроизведени), ако индивидът консумира потребителен икономически продукт от qc специфични единици от същия вид. Кривата qc(qp) е ускорено нарастваща, тъй като при постоянни други условия за създаването на всяка
следваща единица производствен продукт qp индивидът използва все повече
усилия поради продължаващото изчерпрване на неговите производствени способности. Затова при постоянни други условия възстановяването на нарастващите изразходвани усилия изисква консумирането на нарастващо количество
потребителен продукт qc и той расте ускорено при равномерното нарастване
на производствения продукт qp.
Потребителски потребности
OR(p)

qc

qc1
E(q1)
A2
A1
B2
A0
B1
qc(qp)
qc0
E(q0)

0

qp0

qp1

qp

Производителски способности
Фиг. 1. Крива на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности

Линията OR(p) е правата на равновеснте индивидуални продуктови производителски икономически икономически способности. При всяка нейна точ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка на индивидуалните продуктови производителски икономически способности qp съответстват равни на тях индивидуални продуктови потребителски
икономически потребности qc. Тя е пресечена на два пъти от кривата на индивидуални продуктови потребителски икономически потребности qc(qp) – в
точките E(q0) и E(q1). С E(q0) е означена точката на минималната равновесна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (point of the
minimal equiaxial individual product economic potentiality). При нея има равенство между (1) нормалните производствени икономически способности [индивидуални продуктови] qp0, измервани с обема на нормалния производствен
икономически продукт [индивидуален] qp0 (те са същото като минимални равновесни ефективни производствени икономически способности [индивидуални
продуктови]), и (2) нормалните потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови] qc0, измервани с обема на нормалния потребителен икономически продукт [индивидуален] qc0 (те са същото като минимални
равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). С E(q1) е означена точката на максималната равновесна
икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (point of the
maximal equiaxial individual product economic potentiality). При нея има равенство между (1) разумните производствени икономически способности [индивидуални продуктови] qp1, измервани с обема на разумния производствен икономически продукт [индивидуален] qp0 (те са същото като максимални равновесни ефективни производствени икономически способности [индивидуални
продуктови]), и (2) разумните потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови] qc1, измервани с обема на разумния потребителен
икономически продукт [индивидуален] qc1 (те са същото като максимални равновесни ефективни потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови]).
В своята общност (като обединение) точките E(q0) и E(q1) са точките на
равновесната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]*
(points of the equiaxial individual product economic potentiality) {E(q)} = {E(q0),
E(q1)}, общо понятие за които е точката на равновесната икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]* (point of the equiaxial individual
product economic potentiality) E(q) [нейни разновидности са E(q0) и E(q1)]. (вж.
равновесна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]). При
тях има такова равенство между обемите на производството и потреблението,
което осигурява просто самовъзпроизводство (възппроизводство в същите
размери) на индивидуалната продуктова потенциалност (в т.ч. на индивидуал-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните продуктови производствени икономически способности и индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности), Затова те са едновременно точки на равновесните производителски икономически способности [индивидуални продуктови]* (points of the equiaxial individual product
producer’s economic abilities) E(qp0) и E(qp1) (вж. равновесни производителски
икономически способности [индивидуални продуктови]) и точки на равновесните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]* (points of the equiaxial individual product consumer’s economic needs
/necessities/) E(qc0) и E(qc1) (вж. равновесни потребителски икономически
потребности [индивидуални продуктови]).
Сегментът от кривата на индивидуални продуктови потребителски икономически потребности qc(qp), разположен между точките E(q0) и E(q1),
включително и самите тях, е съставен от значенията на ефективните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] qcx (същото като достатъчни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]), а съответстващите им точки от правата OR(p) са гези на
значенията на ефективните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] qpx (същото като достатъчни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]). Затова той е сегмент на
ефективните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски икономически способности* (segment of
the effective consumer’s economic needs /necessities/ of individual product
producer’s economic abilities) N(qcx). Специфичното за него е, че производителските икономически способности са достатъчни за собственото си възпроизводство и това на потребителските икономически потребности (производстнвто е не по-малко от потреблението). Зоната, ограничена от правата OR(p), сегмента N(qcx) и точките E(q0) и E(q1) (включигтелно и тези точки), е зоната на
ефективните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски икономически способности* (zone of the
effective consumer’s economic needs /necessities/ of individual product producer’s
economic abilities) Z(qcx).
Сегментът от кривата на индивидуални продуктови потребителски икономически потребности qc(qp), разположен между точките E(q0) и E(q1), но
без самите тях, е съставен от значенията на свръхефективните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] qcs (същото като
превишаващи потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]), а съответстващите им точки от правата OR(p) са тези на значенията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на свръхефективните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] qps (същото като превишаващи производителски икономически способности [индивидуални продуктови]). Затова той е сегмент на
свръхефективните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски икономически способности* (segment of the supereffective consumer’s economic needs /necessities/ of individual
product producer’s economic abilities) N(qcs). Специфичното за него е, че производителските икономически способности са свръхдостатъчни за собственото
си възпроизводство и за това на потребителските икономически потребности
(производстнвто е по-голямо от потреблнеието). Зоната, ограничена от правата
OR(p), сегмента N(qcs) и точките E(q0) и E(q1) (но без тези точки), е зона на
свръхефективните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски икономически способности* (zone
of the supereffective consumer’s economic needs /necessities/ of individual product
producer’s economic abilities) Z(qcs).
Тук се формира (създава) принаденият икономически продукт [индивидуален], който е разликата между цялостния икономически продукт [индивидуален], измерващ производствените икономически способности (точката A1), и
необходимият икономически продукт [индивидуален], който тук измерва потребителските икономически потребности (точката B1). На фиг. 1 тази разлика е
онагледена от положителното отстояние B1A1 на правата на равновесните индивидуални продуктови производителски икономически способности OR(p)
над кривата на индивидуални продуктови потребителски икономически потребности qc(qp) между точките E(q0) и E(q1) без самите тях.
Зоната Z(qcs) може да се разглежда като съставена от съвкупност от последователно подпредени сектори (последователност от стъпки), всеки еднн от
които отговоря на даден индивидуален трудов потребителски икономически
цикъл със специфични за него паламетри (той от своя страна е съставка на даден трудов възпроизводителски икономически цикъл). По-специално отсечката B1A1 отговаря на индивидуалния трудов потребителски икономически цикъл
1. Ако индивидът осъществява просто възпроизводство, т.е. ако той консумира
само необходимия продукт, а разликата до цялостния продукт, която е принаденият продукт B1A1, използва за други цели, тогава обемите на потреблението
и производството ще остават с постоянни обеми и следващият във времето
трудов потребителски икономически цикъл отново ще се стационира върху
отсечката B1A1 и той ще бъде отново цикъл 1 [т.е. няма да бъде осъществена
следваща стъпка в зоната Z(qcs)] (защото е със същите специфични парамет-
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и принадеиня, т.е. ако консумира цялостния продукт), това ще усили и разшири неговите производителски икономически способности и през следващия
трудов производителски икономически цикъл той ще произведе цялостен продукт, отговарящ на точката A2, който вече съдържа необходим продукт, отговорящ на точката B2, и принаден продукт в размер, равен на дължината на отсечката отсечката B2A2. Цялостният продукт в цикъл 1 е равен на необходимия
продукт в цикъл 2. Това означава, че е направена нова стъпка (сектор) в зоната
Z(qcs), с което се преминава към трудов възпроизводителски икономически
цикъл 2 (в т.ч. трудов производителски икономически цикъл 2 и трудов потребителски икономически цикъл 2), притежаващ нови (други) специфични параметри.
Сумата B1A1 + B2A2 от принадения продукт B1A1 от цикъл 1 (ако той напълно се консумира от индивида) и принадения продукт B2A2 от цикъл 2, се
определя като суперпринаден икономически продукт [индивидуален] ssq на
трудовия възпроизводителски икономически цикъл 1 (тъй като суперпринаденият продукт е заложен като възможност още при цикъл 1). Водоравната отсечка A1B2 онагледява основното правило на продуктовата икономическа потенциалност, според което при пълна консумация на принадения продукт
потребителските икономически потребности в даден възпроизводителски цикъл в свръхефективната зона и при постоянни други условия са равни на производителските икономически способности в предходния цикъл на тази зона.

1.3. Крива на индивидуалните продуктови производствени икономически способности
Кривата на производителските икономически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product producer’s economic
abilities) qp(qc) е показана във фиг. 2. Тя е множество от точки, всяка една от
които съпоставя дадено равнище qp на производителските икономически способности с определено равнище на потребителските икономически потребности qc, но така че изчерпаните производителски способности qp при създаването на производствения икономически продукт в обем от qp специфични
единици могат в рамките на трудовия възпроизводителски цикъл да бъдат възстановени в същия размер и в същото качество (т.е. да бъдат просто възпроизведени), ако индивидът консумира потребителен икономически продукт от qc
специфични единици от същия вид. Кривата qp(qc) е забавено нарастваща, тъй
като при консумирането на всяка следваща единица потребителен продукт qc
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индивидът създава все по-малко производствен продукт qp, тъй като използва
все повече усилия поради продължаващото изчерпване на неговите производствени способности. Затова при постоянни други условия на нарастващото консумиране на потребителния продукт qc отговоря създаването на нарастващо
количество производстнвен продукт qp и той расте забавено при равномерното
нарастване на потребителния продукт. Линията OR(c) е правата на равновесните индивидуални продуктови потребителски икономически потребности.
При всяка нейна точка на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности qc съответстват равни на тях индивидуални продуктови
производителски икономически способности qp. Тя е пресечена на два пъти от
кривата на индивидуални продуктови производигелски икономически способности qp(qc) – във вече разгледаните точки E(q0) и E(q1).
Производителски способности
qp
OR(c)
qp1
E(q1)
C1
A2
C0
A1
qp(qc)
A0
qp0
E(q0)

0

qc0

qc1

qc

Потребителски потребности
Фиг. 2. Крива на индивидуалните продуктови производителски икономически способности
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сегментът от кривата на индивидуални продуктови производителски икономически способности qp(qc), разположен между точките E(q0) и E(q1),
включително и самите тях, е съставен от значенията на ефективните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] qpx (същото като достатъчни производителски икономически способности [индивидуални продуктови]), а съответстващите им точки от правата OR(c) са тези на
значенията на ефективните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] qcx (същото като достатъчни потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Затова той е сегмент на
ефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности* (segment of
the effective producer’s economic abilities of individual product consumer’s
economic needs /necessities/) N(qpx). Специфичното за него е, че производителските икономически способности са достатъчни за собственото си възпроизводство и това на потребителските икономически потребности (производството е не по-малко от потреблнието). Зоната, ограничена от правата OR(c), сегмента N(qpx) и точките E(q0) и E(q1) (включително и тези точки), е зоната на
ефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности* (zone of the
effective producer’s economic abilities of individual product consumer’s economic
needs /necessities/) Z(qpx).
Общо понятие за сегмента на ефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически
потребности N(qpx) и сегмента на ефективните потребителски икономически
потребности на индивидуалните продуктови потребителски икономически
потребности N(qcx) е сегментът на ефективната икономическа потенциалност* (segment of the effective economic potentiality) N(qx), където сегментите
на ефективната икономическа потенциалност* (segments of the effective
economic potentiality) {N(qx)} = {N(qpx), N(qcx)} са разновидности на N(qx).
Общо понятие за зоната на ефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности Z(qpx) и зоната на ефективните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности Z(qcx) е зоната на ефективната икономическа потенциалност*
(zone of the effective economic potentiality) Z(qx), където зоните на ефективната икономическа потенциалност* (zones of the effective economic potentiality)
{Z(qx)} = {Z(qpx), Z(qcx)} са разновидности на Z(qx).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сегментът от кривата на индивидуални продуктови производителски икономически способности qp(qc), разположен между точките E(q0) и E(q1), но
без самите тях, е съставен от значенията на свръхефективните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] qps (същото
като превишаващи производителски икономически способности [индивидуални
продуктови]), а съответстващите им точки от правата OR(c) са тези на значенията на свръхефективните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] qcs (същото като превишаващи потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови]). Затова той е сегмент на
свръхефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности* (segment of the supereffective producer’s economic abilities of individual product
consumer’s economic needs /necessities/) N(qps). Специфичното за него е, че
производителските икономически способности са свръхдостатъчни за собственото си възпроизводство и за това на потребителските икономически потребности (производството е по-голямо от потреблението). Зоната, ограничена
от правата OR(c), сегмента N(qps) и точките E(q0) и E(q1) (но без тези точки), е
зона на свръхефективните производителски икономически способности
на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности* (zone of the supereffective producer’s economic abilities /necessities/ of
individual product consumer’s economic needs /necessities/) Z(qps).
Общо понятие за сегмента на свръхефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности N(qps) и сегмента на свръхефективните потребителски
икономически потребности на индивидуалните продуктови потребителски
икономически потребности N(qcs) е сегментът на свръхефективната икономическа потенциалност* (segment of the supereffective economic potentiality)
N(qs), където сегментите на свръхефективната икономическа потенциалност* (segments of the supereffective economic potentiality) {N(qs)} = {N(qps),
N(qcs)} са разновидности на N(qs). Общо понятие за зоната на свръхефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности Z(qps) и зоната на свръхефективните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности Z(qcs) е зоната на свръхефективната икономическа потенциалност* (zone of the supereffective
economic potentiality) Z(qs), където зоните на свръхефективната икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа потенциалност* (zones of the supereffective economic potentiality)
{Z(qs)} = {Z(qps), Z(qcs)} са разновидности на Z(qs).
За разлика от случая с кривата qc(qp) обаче, където се формира принаденият икономически продукт, тук при qp(qc) се формира (създава) добавъчният
икономически продукт [индивидуален], който е разликата между цялостния
икономически продукт [индивидуален], измерващ производствените икономически способности qps (точката C1), и необходимия икономически продукт [индивидуален] (точката A1), който тук измерва потребителските икономически
потребности qcs. На фиг. 2 тази разлика е онагледена от положителното отстояние на кривата на индивидуални продуктови производителски икономически
способности qp(qc) над правата на равновесните индивидуални продуктови
потребителски икономически потребности OR(c). Докато при кривата qc(qp)
принаденият продукт показва с колко единици даден фиксиран цялостен продукт превишава съдържащият се в него необходим продукт (затова принаденият продукт е принаден продукт на цялостния продукт и стои под него), то
при кривата qp(qc) добавъчният продукт показва колко допълнителни единици
продукт ще бъдет индуцирани над дадения фиксиран цялостен продукт. Но
тъй като цялостният продукт на дадения трудов възпроизводителски цикъл е
необходимият продукт на следващия (след дадения) цикъл (вж. основно правило на продуктовата икономическа потенциалност), то добавъчният продукт
на дадения цикъл (стоящ над неговия цялостен продукт) е равен на принадения продукт на следвация цикъл (стоящ над неговия необходим и под неговия
цялостен продукт).
Зоната Z(qps) може да се разглежда като съставена от съвкупност от последователно подредени сектори (последователност от стъпки), всеки еднн от
които отговоря на даден индивидуален трудов производителски икономически
цикъл със специфични за него паламетри (той от своя страна е съставка на даден трудов възпроизводителски икономически цикъл). По-специално отсечката A0C0 отговаря на индивидуалния трудов производителски икономически
цикъл 0. Ако индивидът осъществява просто възпроизводство, т.е. ако той
консумира само необходимия продукт, а разликата над необходимия продукт,
която е добавъчният продукт A0C0, използва за други цели, тогава обемите на
потреблението и производството ще остават с постоянни обеми и следващият
във времето трудов производителски икономически цикъл отново ще се стационира върху отсечката A0C0 и той ще бъде отново цикъл 0 [т.е. няма да бъде
осъществена следваща стъпка в зоната Z(qps)] (защото е със същите специфични параметри). Ако обаче индивидът консумира целия продукт (не само
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходимия, но и добавъчния, т.е. ако консумира цялостния продукт), това
ще усили и разшири неговите производителски икономически способности и
през следващия трудов производителски икономически цикъл той ще произведе цялостен продукт, отговарящ на точката C1, който вече съдържа необходим
продукт, отговорящ на точката A1, и добавъчен продукт в размер, равен на
дължината на отсечката отсечката A1C1. Необходимият продукт в цикъл 1 е
равен на цялостният продукт в цикъл 0. Това означава, че е направена нова
стъпка (сектор) в зоната Z(qcs), с което се преминава към трудов възпроизводителски икономически цикъл 1 (в т.ч. трудов производителски икономически
цикъл 1 и трудов потребителски икономически цикъл 1), притежаващ нови
(други) специфични параметри.
Сумата A0C0 + A1C1 от добавъчния продукт A0C0 от цикъл 0 (ако той напълно се консумира от индивида) и добавъчния продукт A1C1 от цикъл 1, се
определя като супердобавъчен икономически продукт [индивидуален] saq на
трудовия възпроизводителски икономически цикъл 0 (тъй като супердобавъчният продукт е заложен като възможност още при цикъл 0). Водоравната отсечка C0A1 отново онагледява основното правило на икономическата потенциалност, според което при пълна консумация (този път) на добавъчния продукт
потребителските икономически потребности в даден възпроизводителски цикъл в суперефективната зона и при постоянни други условия са равни на производителските икономически способности в предходния цикъл на тази зона.

1.4. Съставяне на схемата на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност
Схемата на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност се
съставя, като в една и съща координатна система се експонират съвместно
кривата на индивидуалнине продуктови производителски икономически способности qp(qc), кривата на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности qc(qp) и правата на равновесната индивидуална продуктова икономическа потенциалност OR(q) [последната като съчетание на
правата на равновесните индивидуални продуктови производителски икономически способности OR(qp) и правата на равновесните индивидуални продуктови потребителски икономически потребности OR(qc)]. Това е показано
във фиг. 3. От нея е видно, че принаденият икономически продукт B1A1 от трудовия възпроизводителски цикъл 1 е равен на добавъчния икономически продукт A0C0 от предходния трудов възпроизводителски цикъл (от предходната
стъпка) 0. По същия начин принаденият икономически продукт B2A2 от трудо-

126

348

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕД (КД)
до РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вия възпроизводителски цикъл 2 е равен на добавъчния икономически продукт
A1C1 от предходния трудов възпроизводителски цикъл (от предходната стъпка)
1. Така че това твърдение е валидно за кой да е възпроизводителски цикъл. Отсечката B1C1 едновременно е суперпринадения икономически продукт (сумата
на принадения и добавъчния икономичекски продукт) и супердобавъчния икономически продукт (сумата на добавъчния и принадения икономичекски продукт) на трудовия възпроизводителски цикъл 1, което е валидно и за другите
цикли. Същатата величина се представя и от отсечката C0B2. За дадния цикъл
суперпринаденият и супердобавъчният икономически продукт са равни помежду си. В суперефекивната зона суперпринаденият (супердобавъчният)
икономически продукт е равен на отстоянието между кривата на производителските икономически способности qp(qc) и кривата на потребителските
икономически потребности qc(qp). При един от всички цикли (стъпки) в суперефективната зона суперпринаденият (супердобавъчният) икономически продукт е максималният. Ако теоретично се предположи наличието на безкрайно
кратки цикли (стъпки), тогава допирателните към кривите qp(qc) и qc(qp), които преминават през съответните крайни точки на отвесната отсечка BC на
максималния суперпринаден (супердобавъчен) икономически продукт, са успоредни [единствено успоредните за този тип допирателни към qp(qc) и
qc(qp)]. Техният наклон към координатните оси зависи от природата на кривите qp(qc) и qc(qp) и той е различен от наклона на правата (ъглополовящата)
OR(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икономическа потенциалност (qp или qc)
q
OR(q)

E(q1)
q

1

qp(qc)
C1

A2

C0
A1

qc(qp)
B2

A0
B1

0

E(q )
q0

0

q0

iq1

eq1
iq2

q1

hq1
eq2

q

Икономическа потенциалност (qc или qp)
Фиг. 3. Схема на индивидуалната продуктова икономическа
потенциалност

На абцисата във фиг. 1 с iq1 и eq1 са означени съответно необходимият и
цялостният продукт при цикъл 1, а с iq2 и eq2 – съответно необходимият и цялостният продукт при цикъл 2. Необходимият продукт при цикъл 2 е равен на
цялостният продукт при цикъл 1. С отсечката между точките iq1 и eq1 е означен принаденият продукт sq1 при цикъл 1, а с отсечката между точките iq2 и
eq2 – принаденият продукт sq2 при цикъл 2 (последният равен на добавъчния
продукт aq1 при цикъл 1). При цикъл 1 сумата на индивидуалния цялостен
икономически продукт eq1 и индивидуалния добавъчен икономически продукт
aq1 дава хиперцялостния икономически продукт [индивидуален]* (individual hyperentire economic product) hq1. Също при цикъл 1 хиперцялостният про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт hq1 е равен и на сумата на необходимия продукт iq1 и суперпринадения
продукт asq1 (последният представен от отсечката между точките iq1 и hq1).
Тези твърдения са валидни и за останалите цикли.
В този контекст общо понятие за зоната на ефективните производителски
икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски
икономически потребности Z(qpx) и зоната на ефективните потребителски
икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски
икономически способности Z(qcx) е областта на ефективната индивидуална
продуктова икономическа потенциалност* (area of the effective individual
product economic potentiality) A(qx), където областите на ефективната индивидуална продуктова икономическа потенциалност* (areas of the effective
individual product economic potentiality) {A(qx)} = {Z(qpx), Z(qcx)} са разновидности на A(qx).
Аналогично на това, общо понятие за зоната на свръхефективните производителски икономически способности на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности Z(qps) и зоната на свръхефективните
потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови
производителски икономически способности Z(qcs) е областта на свръхефективната индивидуална продуктова икономическа потенциалност* (area of
the supereffective individual product economic potentiality) A(qs), където {A(qs)}
= {Z(qps), Z(qcs)} са разновидности на A(qs).
Тъй като при кривата на индивидуалните продуктови производителски
икономически способности qp(qc) и кривата на индивидуалните продуктови
потребителски икономически потребности qc(qp) значенията на аргумента и
значенията на функцията разменят своите места, те са взаимно обратни икономически функции. Затова кривата на индивидуалните продуктови производителски икономически способности qp(qc) пресича правата на равновесната
индивидуална продуктова икономическа потенциалност OR(q) в същите точки
E(qc0) и E(qc1), в които OR(q) е пресечена от кривата на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности qc(qp). Това придава на
равновесните точки E(qc0) и E(qc1) фундаментално значение. При постоянни
други условия те се оказват еднозначно определени от кривите qp(qc) и
qc(qp), които от своя страна са предваригелно зададени (конституирани) и са
специфични за всяка отделна общностна икономическа единица (в случая за
всеки индивид поотделно). Но в рамките на дадената общностна икономическа
единица (в случая в рамките на отделния индивид) посоченото обстоятелство
прави съизмерими и адитивно съпоставими производителските икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески способности и потребителските икономически потребности, които пък
съставят икономическата потенциалност. Вече знаем, че точките E(qc0) и
E(qc1) задават съответно (1) нормалната икономическа потенциалност (в т.ч.
нормалните производителски икономически способности и нормалните потребителски икономически потребности) и (2) разумната икономическа потенциалност (в т.ч. разумните производителски икономически способности и разумните потребителски икономически потребности). По този начин нормалният
и разумният продукт също се оказват еднозначно определени, което положение стои в основата на релативистичната теория на ценността.

2. Схема на продуктовото интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида при еднопродуктов анализ
Схемата на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово]* (diagram of the
individual poduct introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic
behaviour) се построява в контекста на икономическото стопанисване (като
вид възпроизводствена икономическа конфигурация), което се състои от икономическото производство и икономическото потребление. Входен ингредиент на производството (производствен ресурс) са производствените икономически фактори (трудов и физически), а изходен ингредиент (производствен резултат) – производственият икономически продукт. Входен ингредиент на
потреблението (потребителен ресурс) е потребителният продукт в какъвто се е
превърнал част от производствения продукт (получен от производството) (останалата част от производствения продукт се връща отново в производството
във вид на физически производствен икономически фактор), а изходен инградиент (потребителен резултат) – трудовия производствен икономически фактор (който отива в производството). Това разсъждение показва в ной-общ вид
как се сключва системата от производство и потребление. След производството следва потреблението, а след потреблението – производството. Така че стопанисването може да се представи по два равностойни начина: (1) като продуктово-преобразуващо икономическо стопанисване* (product-transforming
economic protoeconomizing) – когато след производството (което създава продукта) следва потреблението (което усвоява продукта) и тогава икономическият продукт е вътрешно звено на стопанствената конфигурация, и (2) като факторно-преобразуващо икономическо стопансване* (factor-transforming economic protoeconomizing) – когато след потреблението (което създава трудовия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор) следва производството (което усвоява трудовия фактор) и тогава трудовият икономически фактор е вътрешно звено на същата конфигурация. Схемата на продуктовото интровертно стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида се основава върху версията на продуктово-преобразуващото икономическо стопанисване, което свързва изхода на
производството с входа на потреблението.
Теоретично са възможни четири частни ценностно-дефинирани случая
(реализации) на версията на продуктово-преобразуващото икономическо стопанисване: когато тя свързва (1) стойностната определеност на изхода на производството и полезностната определеност на входа на потреблението (което
означава, че продуктът е насочен изцяло за консумация във фазата на потреблението, т.е. е налице интровертно, вътрешнонасочено усвояване), (2)
стойностната определеност на изхода на производството и стойностната определеност на входа на потреблението, (3) полезностната определеност на изхода
на производството и полезностната определеност на входа на потпреблението,
(4) полезностната определеност на изхода на производството и стойностната
определеност на входа на потреблението (което означава, че продуктът е насочен неизцяло за консумация във фазата на потреблението, т.е. е налице екстровертно, външнонасочено усвояване). При построяването на схемата на продуктовото интровертно стопанствено общоценностно икономическо поведение
на индивида под внимание се взема първият (интровертният) частен случай,
т.е. когато се съчетават стойностната определеност на икономическите
ингредиенти на изхода на производството и полезностната определеност
на икономическите ингредиенти на входа на потреблението. За изследването на този вид поведение се използва ннтровертното стопанствено общоценностно икономическо сравнение [индивидуално продуктово] (вж. ценностно икономическо сравнение).

2.1. Крива на абсолютните индивидуални продуктови стойностни
производителски икономически способности и крива на абсолютната
индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт
На изхода на производството индивидуалните продуктови производителски икономически способности qp = qp(I) се осъществяват като предавани производителски икономически способности [индивидуални продуктови] [чиято
ценностна оценка са ценностните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] TGW(PI)(qp)] и те имат две форми: (1) работ-
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(individual product working producer’s economic abilities) qvp = qvp(I) [тяхната
ценностна оценка са стойностните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] TGV(PI)(qp), които първоначално са приели
формата на независимо определени според някаква мярка стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] TGV(PAI)(qp) и по определение са равни на общата предавана стойност
на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TGV(AI)(qp) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
предавана стойност на необходимо-цялостния производствен икономически продукт [абсолютна индивидуална] TE2GV(AI)(e2qp)] (вж. предавана
икономическа стойност)] и (2) творчески производителски икономически
способности [индивидуални продуктови] qup = qup(I) [тяхната ценностна
оценка са полезностните производителски икономически способности [индивидуални продуктови] TGU(PI)(qp), които първоначално са приели формата на
независимо определени според някаква мярка полезностни производителски
икономически
способности
[абсолютни
индивидуални
продуктови]
TGU(PAI)(qp) и по определение са равни на общата предавана полезност на
производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TGU(AI)(qp) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
предавана полезност на необходимо-цялостния производствен икономически продукт [абсолютна индивидуална] TE2GU(AI)(e2qp)] (вж. предавана
икономическа полезност)].
Абсолютната индивидуална обща предавана стойност на производствения
икономически продукт TGV(AI)(qp) и абсолютната индивидуална обща предавана полезност на производствения икономически продукт TGU(AI)(qp) са
икономически фоценности на по-общото понятие за обща предавана ценност
на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TGW(AI)(qp) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
предавана ценност на необходимо-цялостния производствен икономически продукт [абсолютна индивидуална] TE2GW(AI)(e2qp)].
Стойностната определеност на икономическите ингредиенти на изхода
на производството най-напред тук се експлицира чрез равните помежду си абсолютни индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности TGV(PAI)(qp) и абсолютна индивидуална предавана стойност
на производствения икономически продукт TGV(AI)(qp). На тях съответстват
покриващите се крива на стойностните производителски икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------способности [абсолютни индивидуални продуктови]* (curve of the absolute
individual product value introverted producer’s economic abilities) TGV(PAI)(qp)
и крива на общата предавана стойност на производствения икономически
продукт [абсолютна индивидуална]* (curve of the absolute individual total
gived value of production economic product) TGV(AI)(qp), които като една крива
са показани във фиг. 4.
Абсолютни стойностни производителски способности =
абсолютна обща предавана стойност (стойностни единици)
TGV(AI)(qp)

TGV(AI)(qp1)
A(qavp1)

TGV(AI)(qp)

TGV(AI)(qp0)
TGV(AI)(qpe)

0

A(qavp0)

qp0

qp1

qp

Производствен продукт (специфични единици)
Фиг. 4. Крива на абсолютната индивидуална обща предавана стойност на
производствения икономичекски продукт TGV(AI)(qp) [респ. крива на абсолютните индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности TGV(PAI)(qp)]

Кривите TGV(PAI)(qp) и TGV(AI)(qp) са ускорено нарастващи, което се
дължи на действието на закона за нарастващата пределна стойност на икономическия продукт, тъй като създаването на всяка следваща специфична
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единица производствен продукт изисква изразходзването на нарастващи усилия на производителя (вж. икономическа стойност). Нормалният производствен икономически продукт [индивидуален] qp0 и разумният производствен
икономически продукт [индивидуален] qp1 са еднозначно определени от обоснованата по-горе схема на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност. По такъв начин стават еднозначно определени и експонираните
върху кривата TGV(AI)(qp) [респ. върху кривата TGV(PAI)(qp)] точки
A(qavp0) и A(qavp1), на които, от своя страна, еднозначно отговарят значенията съответно (а) на нормалната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална] TGV(AI)(qp0) [респ. на
нормалните стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] TGV(PAI)(qp0)] и (б) на разумната обща
предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална] TGV(AI)(qp1) [респ. на разумните стойностни производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] TGV(PAI)(qp1)]. С TGV(AI)(qpe) е отбелязана екзистенциалната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална] [подразбирана като екзистенциалната обща цялостна предавана
стойност на цялостния производствен икономически продукт [абсолютна
индивидуална] TEGV(AI)(eqpe)]. Съответстващият й екзистенциален производствен икономически продукт [индивидуален] qpe е равен на нула.

2.2. Крива на абсолютните индивидуални продуктови полезностни
потребителски икономически потребности и крива на абсолютната
индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
На входа на потреблението индивидуалните продуктови потребителски
икономически потребности qc = qc(I) се осъществяват като приемани потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] [чиято ценностна оценка са ценностните потребителски икономически потребности
[индивидуални продуктови] TDW(PI)(qc)] н те имат две форми: (1) работни
потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] qvc =
qvc(I) [тяхната ценностна оценка са стойностните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] TDV(PI)(qc), които първоначално са приели формата на независимо определени според някаква мярка
стойностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови] TDV(PAI)(qc) и по определение са равни на общата при-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------емана стойност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDV(AI)(qc) [последната подразбирана като обща необходимоцялостна приемана стойност на необходимо-цялостния потребителен
икономически продукт [абсолютна индивидуална] TE2DV(AI)(e2qc)] (вж.
приемана икономическа стойност)] и (2) творчески потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] quc = quc(I) [тяхната ценностна оценка са полезностните потребителски икономически потребности [индивидуални продуктови] TDU(PI)(qc), които първоначално са приели формата
на независимо определени според някаква мярка полезностни потребителски
икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]
TDU(PAI)(qc) и по определение са равни на общата приемана полезност на
потребителния
икономически
продукт
[абсолютна
индивидуална]
TDU(AI)(qc) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
приемана полезност на необходимо-цялостния потребителен икономически продукт [абсолютна индивидуална] TE2DU(AI)(e2qc)] (вж. приемана
икономическа полезност)].
Абсолютната индивидуална обща приемана стойност на потребителния
икономически продукт TDV(AI)(qc) и абсолютната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(AI)(qc) са икономически фоценности на по-общото понятие за обща приемана ценност на
потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TDW(AI)(qc) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
приемана ценност на необходимо-цялостния потребителен икономически
продукт [абсолютна индивидуална] TE2DW(AI)(e2qc)].
Абсолютната индивидуална обща прeдавана стойност на производствения
икономически продукт TGV(AI)(qp) и абсолютната индивидуална обща приемана стойност на потребителния икономически продукт TDV(AI)(qc) са разновидности на по-общото понятие за обща стойност на икономически продукт
[абсолютна индивидуална] TV(AI)(q) [последната подразбирана като обща цялостна стойност на цялостния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TEV(AI)(eq)]. Ако не е посочено друго, под абсолютна индивидуална
обща стойност на икономическия продукт TV(AI)(q) обикновено се подразбира абсолютната индивидуална обща прeдавана стойност на производствения
икономически продукт TGV(AI)(qp). От своя страна, абсолютната индивидуална обща прeдавана полезност на производствения икономически продукт
TGU(AI)(qp) и абсолютната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(AI)(qc) са разновидности на по-общото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за обща полезност на икономически продукт [абсолютна индивидуална] TU(AI)(q) [последната подразбирана като обща цялостна полезност на
цялостния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TEU(AI)(eq)].
Ако не е посочено друго, под абсолютна индивидуална обща полезност на
икономическия продукт TU(AI)(q) обикновено се подразбира абсолютната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(AI)(qc).
Абсолютната индивидуална обща стойност на икономически продукт
TV(AI)(q) и абсолютната индивидуална обща полезност на икономически продукт TU(AI)(q) са икономически фоценности на по-общото понятие за обща
ценност на икономическия продукт [абсолютна индивидуална] TW(AI)(q)
[последната подразбирана като обща цялостна ценност на цялостния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TEW (AI)(eq)]. Посочените погоре абсолютна индивидуална обща предавана ценност на производствения
икономически продукт TGW(AI)(qp) и абсолютна индивидуална обща приемана ценност на потребителния икономически продукт TDW(AI)(qc) са разновидности на абсолютната индивидуална обща ценност на икономическия продукт TW(AI)(q).
Полезностната определеност на икономическите ингредиенти на входа
на потреблението най-напред тук се експлицира чрез равните помежду си абсолютни индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически
потребности TDU(PAI)(qc) и абсолютна индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(AI)(qc). На тях съответстват покриващите се крива на полезностните потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови]* (curve of the absolute
individual product utility consumer’s economic needs /necessities/) TDU(PAI)(qc)
и крива на общата приемана полезност на потребителния икономически
продукт [абсолютна индивидуална]* (curve of the absolute individual total
accepted utility of consumption economic product) TDU(AI)(qc), които като една
крива са показани във фиг. 5.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Абсолютни полезностни потребителски потребности =
абсолютна обща приемана полезност (полезностни единици)
TDU(AI)(qc)

TDU(AI)(qc1)
A(qauc1)

TDU(AI)(qc)

TDU(AI)(qc0)
A(qauc0)
TDU(AI)(qce)
0

qce qc0

qc1

qc

Потребителен продукт (специфични единици)
Фиг. 5. Крива на абсолютната индивидуална обща приемана полезност на
потребителния икономичекски продукт TDU(AI)(qc) [респ. крива на абсолютните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически
потребности TDU(PAI)(qc)]

Кривите TDU(PAI)(qc) и TDU(AI)(qc) са забавено нарастващи, което се
дължи на действието на закона за намаляващата пределна полезност на икономическия продукт, тъй като консумирането на всяка следваща специфична
единица потребителен продукт индуцира понижаваща полезност за потребителя. Нормалният потребителен икономически продукт [индивидуален] qp0 и
разумният потребителен икономически продукт [индивидуален] qp1, както
вече се посочи, са еднозначно определени от схемата на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност. По такъв начин стават еднозначно
определени и експонираните върху кривата TDU(AI)(qc) [респ. върху кривата
TDU(PAI)(qc)] точки A(qauc0) и A(qauc1), на които, от своя страна, еднозначно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отговарят съответно значенията (а) на нормалната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална]
TDU(AI)(qc0) [респ. на нормалните полезностни потребителски икономически
потребности [абсолютни индивидуални продуктови] TDU(PAI)(qc0)] и (б) на
разумната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qc1) [респ. на разумните полезностни потребителски икономически потребности [абсолютни индивидуални
продуктови] TDU(PAI)(qc1)]. С qce е отбелязан екзистенциалният потребителен икономически продукт [индивидуален]. Съответстващата му екзистенциална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qce) е равна на нула.
Общо понятие за кривата на абсолютните индивидуални продуктови
стойностни производителски икономически способности TGV(PAI)(qp) и
кривата на абсолютните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности TDU(PAI)(qc) е кривата на интровертната
ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]* (curve of the absolute individual product introverted worth economic
potentiality) TWI(PAI)(q), където кривите на интровертната ценностна икономическа потенциалност [абсолютна индивидуална продуктова]* (curves
of the absolute individual product introverted worth economic potentiality)
{TWI(PAI)(q)} = {TGV(PAI)(qp), TDU(PAI)(qc)} са разновидности на
TWI(PAI)(q). Общо понятие за кривата на абсолютната индивидуална обща
предавана стойност на производствения икономически продукт TGV(AI)(qp)
и кривата на абсолютната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(AI)(qc) е кривата на интровертната
обща ценност на икономическия продукт [абсолютна индивидуална]*
(curve of the absolute individual introverted total worth of economic product)
TWI(AI)(q), където кривите на интровертната обща ценност на икономическия продукт [абсолютна индивидуална]* (curves of the absolute individual
introverted total worth of economic product) {TWI(AI)(q)} = {TGV(AI)(qp),
TDU(AI)(qc)} са разновидности на TWI(AI)(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Крива на относителните индивидуални продуктови стойностни
производителски икономически способности и крива на относителната индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт
Основно действие в релативистичната теория на ценността е разделянето
на всички абсолютни значения на съответните икономически ингредиенти
(респ. разделянето на техните функции) с абсолютните значения, характеризиращи разумния икономически продукт, който се възприема като базов (критериален). Така се извеждат относителните значения на съответните икономически ингредиенти. Стойностните производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] TGV(PRI)(qp) се получават,
като се разделят абсолютните индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности TGV(PAI)(qp) на разумните стойностни
производителски икономически способности [абсолютни индивидуални продуктови] TGV(PAI)(qp1), т.е.

TGV(PRI)(qp) = TGV(PAI)(qp) : TGV(PAI)(qp1).
То е същото да се каже, че общата предавана стойност на производствения
икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp) [последната
подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимо-цялостния производствен икономически продукт [относителна
индивидуална] TE2GV(RI)(e2qp)] се получава, като се раздели абсолютната
индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически
продукт TGV(AI)(qp) на разумната обща предавана стойност на производствения икономически продукт [абсолютна индивидуална] TGV(AI)(qp1), т.е.

TGV(RI)(qp) = TGV(AI)(qp) : TGV(AI)(qp1).
Очевидно е, че разумните стойностни производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови] TGV(PRI)(qp1) и разумната обща предавана стойност на производствения икономически продукт
[относителна индивидуална] TGV(RI)(qp1) са винаги равни на единица. Важно
свойство на относителните индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности TGV(PRI)(qp) е, че съотношението между
две различни техни значения, например между TGV(PRI)(qp)(1)) и
TGV(PRI)(qp)(2)) е равно на съотношението между съответстващите им две
значения на абсолютните индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности TGV(PAI)(qp), т.е. между TGV(PAI)(qp)(1))
и TGV(PAI)(qp)(2)). То е същото да се каже, че важно свойство на относител-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт TGV(RI)(qp) е, че съотношението между две различни нейни значения, например между TGV(RI)(qp)(1)) и TGV(RI)(qp)(2)) е равно на съотношението между съответстващите й две значения на абсолютната индивидуална
обща предавана стойност на производствения икономически продукт
TGV(AI)(qp), т.е. между TGV(AI)(qp)(1)) и TGV(AI)(qp)(2)).
От значенията на относителните индивидуални продуктови стойностни
производителски икономически способности TGV(PRI)(qp) се построява кривата на стойностните производителски икономически способности [относителни индивидуални продуктови]* (curve of the relative individual product
value producer’s economic abilities) TGV(PRI)(qp), а от значенията на относителната индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт – кривата на общата предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (curve of the relative individual total gived value of production economic product) TGV(RI)(qp),
Тези све криви се покриват и като една крива са показани във фиг. 6.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителни стойностни производителски способности =
относителна обща предавана стойност (стойностни единици)
TGV(RI)(qp)

TGV(RI)(qp1)
A(qrvp1)

TGV(RI)(qp)

TGV(RI)(qp0)
TGV(RI)(qpe)

0

A(qrvp0)

qp0

qp1

qp

Производствен продукт (специфични единици)
Фиг. 6. Крива на относителната индивидуална обща предавана стойност на
производствения икономически продукт TGV(RI)(qp) [респ. крива на относителните индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности TGV(PRI)(qp)]

Кривите TGV(PAI)(qp) и TGV(AI)(qp) са ускорено нарастващи, което се
дължи на вече посочената причина – действието на закона за нарастващата
пределна стойност на икономическия продукт. Нормалният производствен
икономически продукт [индивидуален] qp0 и разумният производствен икономически продукт [индивидуален] qp1 тук отново са еднозначно определени от
схемата на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност. По такъв начин стават еднозначно определени и експонираните върху кривата
TGV(RI)(qp) [респ. върху кривата TGV(PRI)(qp)] точки A(qrvp0) и A(qrvp1),
на които, от своя страна, еднозначно отговарят значенията съответно (а) на
нормалната обща предавана стойност на производствения икономически
продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp0) [респ. на нормалните
стойностни производителски икономически способности [относителни инди-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видуални продуктови] TGV(PRI)(qp0)] и (б) на разумната обща предавана
стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp1) [респ. на разумните стойностни производителски икономически
способности
[относителни
индивидуални
продуктови]
1
e
TGV(PRI)(qp )], и двете равни на единица. С TGV(RI)(qp ) е отбелязана екзистенциалната обща предавана стойност на производствения икономически
продукт [относителна индивидуална] [подразбирана като екзистенциалната
обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимоцялостния производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qpe)]. Съответстващият й екзистенциален производствен
икономически продукт [индивидуален] qpe е равен на нула.
2.4. Крива на относителните индивидуални продуктови полезностни
потребителски икономически способности и крива на относителната
индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт
Полезностните потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови] TDU(PRI)(qc) се получават, като се разделят абсолютните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности TDU(PAI)(qc) на разумните полезностни потребителски
икономически потребности [абсолютни индивидуални продуктови]
TDU(PAI)(qc1), т.е.
TDU(PRI)(qc) = TDU(PAI)(qc) : TDU(PAI)(qc1).
То е същото да се каже, че общата приемана полезност на потребителния
икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc) [последната
подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на необходимо-цялостния потребителен икономически продукт [относителна
индивидуална] TE2DU(RI)(e2qc)] се получават, като се раздели абсолютната
индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(AI)(qc) на разумната обща приемана полезност на потребителния
икономически продукт [абсолютна индивидуална] TDU(AI)(qc1), т.е.

TDU(RI)(qc) = TDU(AI)(qc) : TDU(AI)(qc1).
Очевидно е, че разумните полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови] TDU(PRI)(qc1) и разумната
обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc1) са винаги равни на единица. Важно
свойство на относителните индивидуални продуктови полезностни потреби-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телски икономически потребности TDU(PRI)(qc) е, че съотношението между
две различни техни значения, например между TDU(PRI)(qc)(1)) и
TDU(PRI)(qc)(2)) е равно на съотношението между съответстващите им две
значения на абсолютните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности TDU(PAI)(qc), т.е. между TDU(PAI)(qc)(1)) и
TDU(PAI)(qc)(2)). То е същото да се каже, че важно свойство на относителната
индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(RI)(qp) е, че съотношението между две различни нейни значения,
например между TDU(RI)(qc)(1)) и TDU(RI)(qc)(2)) е равно на съотношението
между съответстващите й две значения на абсолютната индивидуална обща
приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(AI)(qc),
т.е. между TDU(AI)(qc)(1)) и TDU(AI)(qc)(2)).
От значенията на относителните индивидуални продуктови полезностни
потребителски икономически потребности TGV(PRI)(qp) се построява кривата на полезностните потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови]* (curve of the relative individual product utility consumer’s economic needs /necessities/) TDU(PRI)(qc), а от значенията на
относителната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт – кривата на общата приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (curve of the
relative individual total accepted utility of production economic product)
TDU(RI)(qc). Тези две криви се покриват и като една крива са показани във
фиг. 7.

143

365

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕД (КД)
до РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителни полезностни потребителски потребности =
относителна обща приемана полезност (полезностни единици)
TDU(RI)(qc)

TDU(RI)(qc1)
A(qruc1)

TDU(RI)(qc)

TDU(RI)(qc0)
A(qruc0)
TDU(RI)(qce)
0

qce qc0

qc1

qc

Потребителен продукт (специфични единици)
Фиг. 7. Крива на относителната индивидуална обща приемана полезност на
потребителния икономичекски продукт TDU(RI)(qc) [респ. крива на относителните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности TDU(PAI)(qc)]

Кривите TDU(PRI)(qc) и TDU(RI)(qc) са забавено нарастващи, което се
дължи на вече посочената причина – действието на закона за намаляващата
пределна полезност на икономическия продукт. Нормалният ппотребителен
икономически продукт [индивидуален] qp0 и разумният потребителен икономически продукт [индивидуален] qp1, и тук са еднозначно определени от схемата на индивидуалната продуктова икономическа потенциалност. По такъв
начин стават еднозначно определени и експонираните върху кривата
TDU(RI)(qc) [респ. върху кривата TDU(PRI)(qc)] точки A(qruc0) и A(qruc1), на
които, от своя страна, еднозначно отговарят съответно значенията (а) на
нормалната обща приемана полезност на потребителния икономически про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc0) [респ. на нормалните полезностни потребителски икономически потребности [относителни индивидуални продуктови] TDU(PRI)(qc0)] и (б) на разумната обща приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]
TDU(RI)(qc1) [респ. на разумните полезностни потребителски икономически
потребности [относителни индивидуални продуктови] TDU(PRI)(qc1)]. С qce
е отбелязан екзистенциалният потребителен икономически продукт [индивидуален]. Съответстващата му екзистенциална обща приемана полезност на
потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]
TDU(RI)(qce) [подразбирана като екзистенциална обща необходимоцялостна приемана полезност на необходимо-цялостния потребителен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(e2qce)] е
равна на нула.
Общо понятие за кривата на относителните индивидуални продуктови
стойностни производителски икономически способности TGV(PRI)(qp) и
кривата на относителните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности TDU(PRI)(qc) е кривата на интровертната
ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]* (curve of the relative individual product introverted worth economic potentiality) TWI(PRI)(q), където кривите на интровертната ценностна икономическа потенциалност [относителна индивидуална продуктова]*
(curves of the relative individual product introverted worth economic potentiality)
{TWI(PRI)(q)} = {TGV(PRI)(qp), TDU(PRI)(qc)} са разновидности на
TWI(PRI)(q). Общо понятие за кривата на относителната индивидуална обща
предавана стойност на производствения икономически продукт TGV(RI)(qp)
и кривата на относителната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(RI)(qc) е кривата на интровертната
обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(curve of the relative individual introverted total worth of economic product)
TWI(RI)(q), където кривите на интровертната обща ценност на икономическия продукт [относителна индивидуална]* (curves of the relative
individual introverted total worth of economic product) {TWI(RI)(q)} =
{TGV(RI)(qp), TDU(RI)(qc)} са разновидности на TWI(RI)(q).
Общо понятие за кривата на абсолютните индивидуални продуктови
стойностни производителски икономически способности TGV(PAI)(qp) и
кривата на относителните индивидуални продуктови стойностни производителски икономически способности TGV(PRI)(qp) e кривата на стойностните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производителски икономически способности [индивидуални продуктови]* (curve of the individual product value producer’s economic abilities)
TGV(PI)(qp). Общо понятие за кривата на абсолютните индивидуални продуктови
полезностни
потребителски
икономически
потребности
TDU(PAI)(qc) и кривата на относителните индивидуални продуктови полезностни потребителски икономически потребности TDU(PRI)(qc) e кривата на
полезностните потребителски икономически потребности [индивидуални
продуктови]* (curve of the individual product utility consumer’s economic needs
/necessities/) TDU(PI)(qc). Общо понятие за кривата на индивидуалните продуктови
стойностни
производителски
икономически
способности
TGV(PI)(qp) и кривата на индивидуалните продуктови полезностни потребителски икономически потребности TDU(PI)(qc) е кривата на интровертната
ценностна икономическа потенциалност [индивидуална продуктова]*
(curve of the individual product introverted worth economic potentiality)
TWI(PI)(q), където кривите на интровертната ценностна икономическа
потенциалност [индивидуална продуктова]* (curves of the individual product
introverted worth economic potentiality) {TWI(PI)(q)} = {TGV(PI)(qp),
TDU(PI)(qc)} са нейни разновидности. Кривата TW(PI)(q) е общо понятие и
за кривата на абсолютната индивидуална продуктова ценностна икономическа
потенциалност TW(PAI)(q) и кривата на относителната индивидуална продуктова ценностна икономическа потенциалност TW(PRI)(q).
Общо понятие за кривата на абсолютната индивидуална обща предавана
стойност на производствения икономически продукт TGV(AI)(qp) и кривата
на относителната индивидуална обща предавана стойност на производствения
икономически продукт TGV(RI)(qp) e кривата на общата предавана
стойност на производствения икономически продукт [индивидуална]*
(curve of the individual total gived value of production economic product)
TGV(I)(qp). Общо понятие за кривата на абсолютната индивидуална обща
приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(AI)(qc) и
кривата на относителната индивидуална обща приемана полезност на потребителния икономически продукт TDU(RI)(qc) e кривата на общата приемана
полезност на потребителния икономически продукт [индивидуална]*
(curve of the individual total accepted utility of production economic product)
TDU(I)(qc). Общо понятие за кривата на индивидуалната обща предавана
стойност на производствения икономически продукт TGV(I)(qp) и кривата на
индивидуалната обща приемана полезност на потребителния икономически
продукт TDU(I)(qc) е кривата на интровертната обща ценност на иконо146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия продукт [индивидуална]* (curve of the individual introverted total
worth of economic product) TWI(I)(q), където кривите на интровертната обща
ценност на икономическия продукт [индивидуална]* (curves of the
individual introverted total worth of economic product) {TWI(I)(q)} =
{TGV(I)(qp), TDU(I)(qc)} са разновидности на TWI(I)(q). Кривата TW(I)(q) е
общо понятие за кривата на абсолютната индивидуална ценност на икономическия продукт TW(AI)(q) и кривата на относителната индивидуална ценност
на икономическия продукт TW(RI)(q).
2.5. Съставяне на схемата на продуктовото интровертно стопанствено
относително-общоценностно икономческо поведение на индивида
Схемата на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово]* (diagram of the
individual poduct introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic
behaviour) (при еднопродуктов анализ) се съставя, като в една и съща координатна система се експонират съвместно (1) кривата на относителната индивидуална обща предавана стойност на производствения икономически продукт
TGV(RI)(qp) [която е същото като кривата на относителните индивидуални
продуктови стойностни производителски икономически способности
TGV(PRI)(qp)] и (2) кривата на относителната индивидуална обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт TDU(RI)(qc) [която е същото като кривата на относителните индивидуални продуктови полезностни
потребителски икономически потребности TDU(PRI)(qc)]. Това е показано
във фиг. 8. Тъй като по определение (1) предаваната стойност и предаваната
полезност (изобщо предаваната ценност) на продукта са предавана стойност и
предавана полезност (изобщо предавана ценност) на производствения продукт
и (2) приеманата стойност и приеманата полезност (изобщо приеманата ценност) на продукта са приемана стойност и приемана полезност (изобщо приемана ценност) на потребителния продукт, то, ако не е посочено друго, (1) под
обща предавана стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(q) [подразбирана тук като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2q)] обикновено се подразбира общата
предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp) и следователно под крива на общата предавана стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална]*
(curve of the relative individual total gived value of economic product) TGV(RI)(q)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обикновено се подразбира кривата на общата предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална]* (curve
of the relative individual total gived value of production economic product)
TGV(RI)(qp), и (2) под обща приемана полезност на икономическия продукт
[относителна индивидуална] TDU(RI)(q) [подразбирана тук като обща необходимо-цялостна приемана полезност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(e2q)] обикновено
се подразбира общата приемана полезност на производствения икономически
продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qp) и следователно под крива
на общата приемана полезност на икономическия продукт [относителна
индивидуална]* (curve of the relative individual total accepted utility of economic
product) TDU(RI)(q) обикновено се подразбира крива на общата приемана
полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална]* (curve of the relative individual total accepted utility of consumption
economic product) TDU(RI)(qc). Общо понятие за кривите TGV(RI)(qp) и
TDU(RI)(qc) е кривата на интровертната обща стопанствена ценност на
икономическия продукт [относителна индивидуална]* (curve of the relative
individual introverted total protoeconomizing worth of economic product)
TWZI(RI)(q).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Относителна ценностна потенциалност =
относителна обща ценност (ценностни единици)
TW(RI)(q)
TGV(RI)(qp) ORZI(qtw)
E(qtw1)
E

TW(RI)(q1)
TDU(RI)(eqc)

Принадена
полезност

TDU(RI)(qc)
TDU(RI)(iqc)
A

B
Принадена
стойност

TGV(RI)(iqp)
C

D

0

TW(RI)(q )
TGV(RI)(qpe)

E(qtw0)

Принаден
продукт

Необходима
стойност

TDU(RI)(qce)
0 = qpe qce q0

iq

eq

q1

q

Продукт (qc или qp) (специфични единици)
Фиг. 8. Схема на продуктовото интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида (при еднопродуктов анализ)

Кривите TGV(RI)(qp) [същото като TGV(RI)(q)] и TDU(RI)(qc) [същото
като TDU(RI)(q)] се пресичат на два пъти: (1) в точката на минималното интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]* (point of the minimal individual product
introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic equilibrium)
E(qtw0) [при нея има равенство между (а) нормалната обща предавана
стойност на икономическия продукт [относителна индивидуална]
TGV(RI)(q0) (същото като нормална обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp0)) и
(б) нормалната обща приемана полезност на икономическия продукт [отно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сителна индивидуална] TDU(RI)(q0) (същото като нормална обща приемана
полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc0))]; (2) в точката на максималното интровертно стопанствено относително-общоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]* (point of the maximal individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic equilibrium) E(qtw1) [при нея има
равенство между (а) разумната обща предавана стойност на икономическия
продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(q1) (същото като разумна обща предавана стойност на производствения икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(qp0)) и (б) разумната обща приемана полезност на икономическия продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(q1)
(същото като разумна общата приемана полезност на потребителния икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(qc1))]. В своята общност (като обединение) точките E(qtw0) и E(qtw1) се означават като точки на
интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо
равновесие [индивидуално продуктово]* (points of the individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic equilibrium)
{EZI(qtw)} = {E(qtw0), E(qtw1)}. Общо понятие за E(qtw0) и E(qtw1) е точката на
интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо
равновесие [индивидуално продуктово]* (point of the individual product introverted protoeconomizing relatively-totally-worth economic equilibrium) EZI(qtw) и
те са нейни разновидности. Те определят правата на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]* (straight line of the individual product protoeconomizing relatively-totally-worth economic equilibrium) ORZI(qtw), която започва от координатното начало. Нейният постоянен наклон към абсцисната ос изразява постоянните средни значения на общите икономически фоценности в разглежданата
схема, в т.ч. и в точките E(qtw0) и E(qtw1). Точките E(qtw0) и E(qtw1) съответстват еднозначно и взаимнообратимо на разгледаните по-горе точки E(q0) и E(q1)
на минималната и максималната равновесна индивидуална продуктова икономическа потенциалност.
Абсцисите на точките на интровертното стопанствено относително-общоценностно икономическо равновесие [индивидуално продуктово]
{EZI(qtw)} = {E(qtw0), E(qtw1)} са q0 (наречена нормален икономически продукт) и q1 (наречена разумен икономически продукт). Значенията на q0 и q1 са
съответно двата корена x0 и x1 на системата от две нелинейни ценностни уравнения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TDU(AI)(q )
TDU(AI)( x)
TGV(AI)(q )
TGV(RI)(q ) ≡ TW(RI)(q ) =
,
TGV(AI)( x)

TDU(RI)(q ) ≡ TW(RI)(q ) =

където

TDU(RI)(q ) ≡ TW(RI)(q ) =

TDU(AI)(q )
TDU(AI)( x)

е функцията на общата приемана полезност на икономическия продукт
[относителна индивидуална] (като полезностна форма на общата ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална]), а

TGV(RI)(q) ≡ TW(RI)(q ) =

TGV(AI)(q)
TGV(AI)( x)

е функцията на общата предавана стойност на икономическия продукт
[относителна индивидуална] (като стойностна форма на общата ценност
на икономическия продукт [относителна индивидуална]). При извеждането
на относителните значения на общата ценност, на общата приемана полезност
и на общата предавана стойност за основа обичайно се приема разумният икономически продукт q1 = x1 [т.е. при даден обем на продукта: (а) неговата относителна обща ценност е равна на съотношението между неговата абсолютна
обща ценност и абсолютната обща ценност на разумния продукт; (б) неговата
относителна обща приемана полезност е равна на съотношението между неговата абсолютна приемана полезност и абсолютната приемана полезност на
разумния продукт; (в) неговата относителна обща предавана стойност е равна
на съотношението между неговата абсолютна предавана стойност и абсолютната предавана стойност на разумния продукт].
Абсолютната стойност и абсолютната полезност като абсолютни ценностни икономически ингредиенти (както и техните криви) не са адитивно сравними, в т.ч. и в границите на дадена общностна икономическа единица (вкл. и на
индивида). Основният резултат от прилагането на релативистичната теория
на ценността е, че относителната стойност и относителната полезност като относителни ценностни икономически ингредиенти (като икономически фоценности), както и техните криви, са адитивно сравними: те могат да се сумират и
изваждат в границите на дадена общностна икономическа единица (вкл. и на
индивида), но не и извън тези граници. Така че релативистичният подход пре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------одолява антиадитивността, но запазва икономическата субективност: ценностните икономически ингредиенти (стойността и полезността) между различните
индивиди (изобщо при различните общностни единици) си остават адитивно
несравними, тъй като за всеки един от тях (за всяка една от тях) са приложени
различни (качествено нееднородни) ценностни икономически мерки. Според
релативистичната теория в границите на даденията общностна единица
(на дадения индивид) стойността и полезността са измерени с една и съща ценностна мярка (стойностната и полезностната мярка в релативистичното икономическо пространство са идентични). Това позволява да се изведе
каскада от значими ценностни икономически величини благодарение на сравняването на стойност с полезност като две взаимосвързани форми на проявление на ценността (фоценности), което иначе е невъзможно при абсолютните
им изражения.
На абсцисната ос във фиг. 8 е фиксиран някакъв необходимо-цялостен
икономически продукт [индивидуален] в размер на e2q = e2q(I) специфични
единици. Според кривата TGV(RI)(qp) неговата обща предавана стойност
на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] е TGV(RI)(e2q) относителни стойностни единици [подрабирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимо-цялостния
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2q)] [същото като обща предавана стойност на необходимо-цялостния производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2qp)
(последната подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана
стойност на необходимо-цялостния производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2qp))] (точката B). Според
кривата TDU(RI)(qc) неговата обща приемана полезност на необходимоцялостния икономически продукт [относителна индивидуална] е
TDU(RI)(e2q) относителни полезностни единици [подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(e2q)] [същото
като обща приемана полезност на необходимо-цялостния потребителен
икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(e2qc) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност
на необходимо-цялостния потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(e2qc))] (точката E). В ефективната (в частност в свръхефективната) област на общоценностното икономическо поведение на индивида разликата TSU(RI)(eq) = TDU(RI)(eq) – TGV(RI)(eq) между
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------приеманата полезност TSU(RI)(eq) и предаваната стойност TGV(RI)(eq) на цялостния продукт е общата принадена полезност на необходимо-цялостния
икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(e2q) (същото е
като обща свръхнеобходима полезност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]) (отсечката BE).
Релативистичната теория на икономическата ценност извежда няколко
взаимосвързани основни правила на относителната ценност (но само когато тя
е дуална икономическа ценност).
Първото основно правило на относителната икономическа ценност*
(first basic rule of the relative economic worth) е, че стойността на цялостния
продукт е равна на полезността на необходимия продукт. Това означава, че
при просто възпроизводство полезността на необходимия продукт е неговата
способност при консумацията му от индивида (при удовлетворяването на потребителските му потребности) последният да възстановява производителските
си способности в онзи размер, който позволява да положи такива усилия (да
индуцира такава стойност), че да произведе даденият необходимо-цялостен
продукт в предходния му размер. Ето защо общата приемана полезност на
необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iq)
относителни полезностни единици [подразбирана като обща необходимоцялостна приемана полезност на необходимия икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iq)] [същото като обща приемана
полезност на необходимия потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TDU(RI)(iqc) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна приемана полезност на необходимия потребителен икономически продукт [относителна индивидуална] TE2DU(RI)(iqc))] (точката
A) е равна на общата предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(e2q) относителни
стойностни единици [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(e2q)] (точката B). Това положение е илюстрирано от отсечката AB. Дефинираната по този начин точка A върху кривата
TDU(RI)(qc) еднозначно определя необходимия икономически продукт [индивидуален] в размер на iq = iq(I) специфични единици, който е необходим продукт на необходимо-цялостния продукт e2q. Дължината на отсечката AB определя принадения икономически продукт [индивидуален] в размер на sq = sq(I)
специфични единици, който е принаден продукт на необходимо-цялостния
продукт e2q. Принаденият продукт е разликата sq = e2q – iq между необходимо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостния и необходимия продукт. Така че първото основно правило осигурява еднозначно и взаимнообратимо съответствие между множеството на необходимо-цялостните продукти и множеството на необходимите продукти в
свръхефективната зона на продуктовото общоценностно поведение на индивида.
Според кривата TGV(RI)(qp) общата предавана стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] е TGV(RI)(iq) относителни стойностни единици [подразбирана като общата необходимацялостна предавана стойност на необходимия икономически продукт
[относителна индивидуална] е TE2GV(RI)(iq)] [същото е като обща предавана стойност на необходимия производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iqp) (последната подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимия производствен
икономически продукт [относителна индивидуална] TE2GV(RI)(iqp))] (точката C). Разликата TSU(RI)(iq) = TDU(RI)(iq) – TGV(RI)(iq) между приеманата
полезност TSU(RI)(iq) и предаваната стойност TGV(RI)(iq) на необходимия
продукт е общата принадена полезност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(iq) (дължината на отсечката CA).
Второто основно правило на относителната икономическа ценност*
(second basic rule of the relative economic worth) е, че стойността на необходимия продукт е равна на необходимата стойност на необходимо-цялостния продукт. Това означава, че при просто възпроизводство стойността на необходимия продукт като израз на положените усилия за създаването на трудовия производствен фактор се възпроизвежда в стойността на създадения с помощта на
този фактор необходимо-цялостен продукт, без обаче да я изчерпва, тъй като
работната сила може да индуцира повече усилия в сравнение с усилията, които
са необходими за собственото й възпроизводство (при функционирането си
трудовият фактор извлича допълнителна енергия от природната среда). Ето
защо общата необходима предавана стойност на необходимо-цялостния
икономически продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2q) относителни стойностни единици [същото като обща необходима предавана
стойност на необходимо-цялостния производствен икономически продукт [относителна индивидуална] TIGV(RI)(e2qp)] (точката D) е равна на
общата предавана стойност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] TGV(RI)(iq) относителни стойностни единици [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност
на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------TE2GV(RI)(iq)] (точката C). Това положение е илюстрирано от отсечката CD,
чиято държина задава отново принадения продукт sq.
Според кривата TGV(RI)(qp) общата предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] е
TGV(RI)(e2q) относителни стойностни единици [подразбирана като обща необходимо-цялостна предавана стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] е TE2GV(RI)(e2q)] (точката
B). Разликата TSV(RI)(е2q) = TGV(RI)(e2q) – TIGV(RI)(e2q) между предаваната
стойност TGV(RI)(e2q) и необходимата предавана стойност TIGV(RI)(e2q) на
необходимо-цялостния продукт (точката D) е общата принадена стойност на
необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]
TSV(RI)(е2q) (същото е като обща свръхнеобходима стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална]) (дължината на отсечката DB) (понятието принадена стойност е въведено от К.
Маркс). При това относителната индивидуална обща принадена стойност на
необходимо-цялостния икономически продукт TSV(RI)(е2q) е равна на общата стойност на принадения икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(sq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
стойност на принадения икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2V(RI)(sq)].
Третото основно правило на относителната икономическа ценност*
(third basic rule of the relative economic worth) произтича от първите две. Според него принадената стойност на цялостния продукт е равна на принадената
полезност на необходимия продукт, което ще рече, че принадената полезност
на необходимия продукт е оценка на способността на трудовия фактор да индуцира принадена стойност на създадания от него производствен продукт. Ето
защо общата принадена стойност на необходимо-цялостния икономически
продукт [относителна индивидуална] TSV(RI)(е2q) е равна на общата принадена полезност на необходимия икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(iq). Това положение е илюстрирано от равенството между
отсечките DB и CA.
Освен това относителната индивидуална обща принадена полезност на
необходимо-цялостния икономически продукт TSU(RI)(е2q) е равна на общата полезност на принадения икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(sq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна
полезност на принадения икономически продукт [относителна индивидуална]
TE2U(RI)(sq)]. Сумата TSSV(RI)(е2q) = TSV(RI)(е2q) + TSU(RI)(е2q) на относи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телната индивидуална обща принадена стойност на необходимо-цялостния
икономически продукт TSV(RI)(е2q) и относителната индивидуална обща принадена полезност на цялостния икономически продукт TSU(RI)(еq) е равна на
общата суперпринадена стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV(RI)(е2q) [последната подразбирана като общата необходимо-цялостна суперпринадена стойност на
цялостния икономически продукт
[относителна индивидуална]
2
TESSV(RI)(е q)]. Относителната индивидуална обща суперпринадена стойност
на необходимо-цялостния икономически продукт TSSV(RI)(е2q) е равна на
общата стойност на суперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(ssq) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна стойност на суперпринадения икономически продукт
[относителна индивидуална] TE2V(RI)(ssq)].
Релативистичната теория на ценността предполага, че при дадена общностна единица (в т.ч. и при даден икономически индивид) единица относителна
икономическа ценност е равнозначна на единица относителна икономическа
полезност и на единица относителна икономическа стойност (т.е. единица
ценностна форма е еднозначна на единица ценностно съдържание). Това положение не е валидно при абсолютната икономическа ценност, абсолютната
икономическа полезност и абсолютната икономическа стойност (т.е. при тях в
общия случай единица ценностна форма не е еднозначна на единица ценностно съдържание) (вж. икономическа ценност, т. 9).
Вж. интровертно стопанствено относително-общоценностно икономческо поведение на индивида [продуктово] и пространство на интровертно
стопанствено относително-общоценностното икономическо поведение на
индивида [продуктово].

РЕЛАЦИОНЕН ИКОНОМИКС* (relational economics) – вж. политическа
икономия.
РЕЛАЦИОННА ИКОНОМИКА* (relational economy) (*) – фиксирана във
времето и пространството съвкупност от икономически отношения, протичащи във възпроизводството на икономическото богатство (т.е. в икономическото възпроизводство) в условията на ограниченост (недостатъчност) на природните и човешките ресурси и на икономическа обособеност на икономическите институции (които функционират като собственическо-мотивирани институционални икономически единици). Съставена е от компоненти на рела156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционната икономическа система, които от своя страна могат да се разглеждат
(1) като обектни компоненти на релационната икономическа система, които
са икономическите отношения и икономическите институции, или (2) като
системни компоненти на релационната икономическа система, които са релационните връзки на релационната икономическа система (тяхната роля се
изпълнява от икономическите отношения) и институционалните елементи на
релационната икономическа система (тяхната роля се изпълнява от икономическите институции). Разновидности на релационната икономика са релационната обектна икономика и релационната системна икономика. Вж. икономическа система.
РЕЛАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА АЛГЕБРА* (relational economic algebra) – вж. алгебрична икономическа система.
РЕЛАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (relational /relationary/
economic system), компонентно-изходна икономическа система, система от
икономически отношения, система на икономическите институции, (*) –
икономическа система, в която икономическите отношения са (изпълняват
ролята на) икономически връзки, а икономическите институции са (изпълняват ролята на) икономически елементи. На нея съответствува понятието за релационна икономика. В релационната икономическа система: (1) икономическите връзки са релационни икономически връзки [на тях отговарят понятията за
множество на релационните икономически връзки* (set of the relational
economic connections) и пространство на релационните икономически връзки* (space of the relational economic connections)] (те са релационни връзки на
релационната икономическа система); (2) икономическите елементи са институционални икономически елементи [на тях отговарят понятията за множество на институционалните икономически елементи* (set of the
institutional economic elements) и пространство на институционалните
икономически елементи* (space of the institutional economic elements)] (те са
институционални елементи на релационната икономическа система). Затова
релационната икономическа система (респ. релационната икономика) е система от икономически отношения (построена е от икономически отношения, които сътворяват нейната цялостност) и наред с това е и система на икономически институции (съставена е от икономически институции). Това показва, че тя
(1) има релационен икономически характер* (relational economic character)
[налице е релационен характер на икономическата система* (relational
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic character of the economic system)], значи има и релационна информационна икономическа структура (налице е релационна информационна
структура на икономическата система), и (2) има институционална икономическа специфика* (institutional economic speciphicity) [налице е институционална специфика на икономическата система* (institutional
speciphicity of the economic system)], значи има и институционална организационна икономическа структура (налице е институционална организационна
структура на икономическата система).
В своята общност релационната информационна икономическа структура
(тя е в собствения смисъл структура на релационната икономическа система) и
институционалната организационна икономическа структура (тя е в несобствения смисъл структура на релационната икономическа система) формират
понятието за икономическа структура на релационната икономическа система. В своята общност релационните икономически връзки и институционалните икономически елементи (т.е. релационните връзки на релационната икономическа система и институционалните елементи на релационната икономическа система) образуват понятието за системни компоненти на релационната
икономическа система [на последните отговарят понятията за множество на
системните компоненти на релационната икономическа система* (set of
the systemic components of the relational economic system) и пространство на
системните компоненти на релационната икономическа система* (space
of the systemic components of the relational economic system)]. От своя страна в
своята общност икономическите отношения и икономическите институции
образуват понятието за обектните компоненти на релационната икономическа система [на последните отговарят понятията за множество на обектните
компоненти на релационната икономическа система* (set of the object
components of the relational economic system) и пространство на обектните
компоненти на релационната икономическа система* (space of the object
components of the relational economic system)]. Системните компоненти и обектните компоненти на релационната икономическа система са аспекти на по
общото понятие за компоненти на релационната икономическа система [на
последните отговарят понятията за множество на компонентите на релационната икономическа система* (set oh the components of the relational
economic system) и пространство на компонентите на релационната икономическа система* (set oh the components of the relational economic system)].
Вж. икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (relational /relationary/
economic system) (ки) – във:
икономически свръзки на релационната икономическа система (вж.
икономическа свръзка);
икономическа структура на релационната икономическа система;
институционални елементи на релационната икономическа система;
компоненти на релационната икономическа система;
обектни компоненти на релационната икономическа система;
релационна икономическа система;
релационни връзки на релационната икономическа система;
системни компоненти на релационната икономическа система.
РЕЛАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА (relational economic
structure) (ки) – във:
релационна информационна икономическа структура;
релационна организационна икономическа структура.
РЕЛАЦИОННА ИНФОРМАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА*
(relational informational economic structure), релационна информационна
структура на икономическата система, (*) – информационна структура на
релационната икономическа система; качествено-определен и относителноустойчив ред от връзките на релационната икономическата система, т.е. от
икономическите отношения в нея. Вж. информационна структура на икономическата система.
РЕЛАЦИОННА ИНФОРМАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (relational informational structure of the economic
system) – същото като релационна информационна икономическа структура.
РЕЛАЦИОННА ОБЕКТНА ИКОНОМИКА* (relational object economy) –
вж. икономика и релационна икономика и обектна икономика.
РЕЛАЦИОННА ОРГАНИЗАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА* (relational organizational economic structure), релационна организационна
структура на икономическата система, (*) – организационна структура на
релационната икономическа система; качествено-определен и относителноустойчив ред от елементите на релационната икономическата система, т.е. от

159

381

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕД (КД)
до РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическите институции в нея. Вж. организационна структура на икономическата система.
РЕЛАЦИОННА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (relational organizational structure of the economic
system) – същото като релационна организационна икономическа структура.
РЕЛАЦИОННА СИСТЕМНА ИКОНОМИКА* (relational systemic economy)
– вж. икономика , релационна икономика и системна икономика.
РЕЛАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (relational structure of the economic system) (ки) – във:
релационна информационна структура на икономическата система
(същото като релационна информационна икономическа структура);
релационна организационна структура на икономическата система
(същото като релационна организационна икономическа структура).
РЕЛАЦИОННИ ВРЪЗКИ НА РЕЛАЦИОННАТА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (relational connections of the relational economic system), релационни икономически връзки, (*) – икономически връзки на релационната икономическа система, ролята на които се изпълнява от икономическите отношения; разновидност на системните компоненти на релационната икономическа система. На тях отговарят понятията за множество на релационните
икономически връзки* (set of the relational economic connections) и пространство на релационните икономически връзки* (space of the relational economic
connections).
РЕЛАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (relational elements of the institutional economic
system), релационни икономически елементи, (*) – икономически елементи
на институционалната икономическа система, ролята на които се изпълнява
от икономическите отношения; разновидност на системните компоненти на
институционалната икономическа система. На тях отговарят понятията за
множество на релационните икономически елементи* (set of the relational
economic elements) и пространство на релационните икономически елементи* (space of the relational economic elements).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ* (relational economic
connections) – същото като релационни връзки на релационната икономическа
система.
РЕЛАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ* (relational economic
elements) – същото като релационни елементи на институционалната икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecocorenomic exoingredient) (*) – диалектически икокореномически ексоингредиент (ДИКРЕИ), който е единият от
двойка релевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти на икокореномическия ексопредмет, наречени градивни диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент), в частност градивни релевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (общо понятие за
релевантен диалектически икореномически ексоингредиент и релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент, които са негови разновидности). Релевантният диалектически икокореномически ексоингредиент (РДИКРЕИ) е ДИКРЕИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с
другия (от двойката) РДИКРИ без посредничеството на трети ДИКРИ.
Двойката от релевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти са
две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна
външна страна) на икокореномическия ексопредмет и са характеристики на
неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна
на икокореномическия ексопредмет се определя като релевантен икокореномически ексоинституит, релевантната външна страна – като релевантен
икокореномически ексоексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като релевантен икокореномически ексоконституит. Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен
диалектически икокореномически ексоингредиент* (internal relevant dialectical ecocorenomic exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в икокореномическия ексопредмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (external relevant dialectical ecocorenomic exoingredient), е разкрита (експлицирана) страна
в икокореномическия ексопредмет. Чрез релевантната външна страна икокореномическият ексопредмет въздейства (оказва икокореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна на
икокореномическия ексопредмет. Релевантната външна страна е начинът на
експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на реле1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икокореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икокореномическо противоречие. Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният РДИКРЕИ, докато релевантната вътрешна страна е по-динамичният РДИКРЕИ на икокореномическия
ексопредмет. Затова след определена степен на своето развитие релевантната
вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната вътрешна страна вече
не се помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икокореномическия ексопредмет като цяло), така че да се достигне необходимото
съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна. С това
икокореномическият ексопредмет преминава към друг икокореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато икокореномическият ексопредмет е икокореномически обект, тогава РДИКРЕИ е обектен релевантен диалектически икокореномически
ексоингредиент* (object relevant dialectical ecocorenomic exoingredient) с разновидности обектен вътрешен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (object internal relevant dialectical ecocorenomic exoingredient) и обектен външен релевантен диалектически икокореномически
ексоингредиент* (object external relevant dialectical ecocorenomic
exoingredient). Когато икокореномическият ексопредмет е икокореномическа
система, тогава РДИКРЕИ е системен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecocorenomic exoingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен диалектически
икокореномически ексоингредиент* (system internal relevant dialectical ecocorenomic exoingredient) и системен външен релевантен диалектически
икокореномически ексоингредиент* (system external relevant dialectical ecocorenomic exoingredient).
Когато определен РДИКРИ на даден икокореномически ексопредмет от
своя страна се разглежда също като икокореномически ексопредмет [т.е. като
икокореномически субексопредмет* (ecocorenomic subexothing)] със свои
РДИКРИ, последните се наричат релевантни диалектически икокореномически субексоингредиенти* (relevant dialectical ecocorenomic subexoingredients) (РДИКРСЕИ) (те са РДИКРЕИ на икокореномическия субексопредмет).
2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на РДИКРСЕИ са обектният релевантен диалектически
икокореномически субексоингредиент* (object relevant dialectical ecocorenomic subexoingredient) и системният релевантен диалектически икокореномически субексоингредиент* (system relevant dialectical ecocorenomic
subexoingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икокореномически ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икокореномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни
релевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж. табл. 1).
(Вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икокореномически
ексоингредиент
Клетъчен РДИКРЕИ
Основен РДИКРЕИ

Съвместим РДИКРЕИ

Градивен РДИКРЕИ

Изходен
цялостен
РДИКРЕИ

Изходен
дукоален
РДИКРЕИ

Изходен
дукоплетен
РДИКРЕИ

Изходен
РДИКРЕИ

Дукоплетен
РДИКРЕИ

Изходен
вътрешен
РДИКРЕИ

Изходен
външен
РДИКРЕИ

Единен
РДИКРЕИ

Външен
РДИКРЕИ

Дукоален
РДИКРЕИ

Единен
вътрешен
РДИКРЕИ

Единен
външен
РДИКРЕИ

Единен
цялостен
РДИКРЕИ

Единен
дукоален
РДИКРЕИ

Единен
дукоплетен
РДИКРЕИ

Мултисеален
РДИКРЕИ

Вътрешен
РДИКРЕИ

Цялостен
РДИКРЕИ

Мултисеа- Мултисеален вътре- лен външен
шен РДИК- РДИКРЕИ
РЕИ

Мултисеален цялостен
РДИКРЕИ

Мултисеален дукоален
РДИКРЕИ

Мултисеален дукоплетен
РДИКРЕИ

Мултисеплетен
РДИКРЕИ

Отделен РДИКРЕИ
Съставен РДИКРЕИ

Самостоен РДИКРЕИ

Релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (РДИКРЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИКРЕИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИКРЕИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИКРЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИКРЕИ

Мултисеплетен
външен
РДИКРЕИ

Пояснения за табл. 1. РДИКРЕИ означава релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент(и). Всеки РДИКРЕИ се отнася за определен икокореномически ексопредмет (ИКРЕП). Когато ИКРЕП е икокореномически
обект, съответният РДИКРЕИ е обектен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (ОРДИКРЕИ), а когато е икокореномическа система, съответният РДИКРЕИ е системен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (СРДИКРЕИ). Затова настоящата таблица има още
два варианта – единият за ОРДИКРЕИ, а другият за СРДИКРЕИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------– един за разновидностите на пълния комбиниран РДИКРЕИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран РДИКРЕИ.
В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икокореномически ексоингредиент, като са използвани изходните диалектически понятия за икокореномическа същност и икокореномическо ексоявление,
икокореномическо ексосъдържание и ексоикокореномическа ексоформа, икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта.

5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ексоингредиент [1]
Клетъчни РДИКРЕИ
Основни РДИКРЕИ
Самостойни
РДИКРЕИ

Съвместими РДИКРЕИ

Градивни РДИКРЕИ
Вътрешни
РДИКРЕИ

Външни
РДИКРЕИ
ИКР ексоявление
(външна опреде-леност
на ИКРЕП;
начин на
изразяване
на ексосъщността)

Цялостни
РДИКРЕИ

Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни РДИКРЕИ

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

ИКР ексодиспозант

ИКР ексодиспозат
(ИКР ексодиспозификат)

ИКР ексоспецифант

ИКР ексоспецифат (ИКР
ексоспецификат)

ИКР ексосустант

ИКР ексосустат
(ИКР ексосустификат)

1

изх

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

2

изх

ИКР ексосъ- ИКР ексоИКР ексоспецифит (цядържание
форма
(вътрешно (външно със- лостно състояние на
тояние на
състояние
на ИКРЕП;
ИКРЕП;
ИКРЕП, което
източник на
начин на
има устойчив
ексоформасъщехарактер)
та)
ствуване на
ексосъдържанието)

3

изх

ИКР ексосубстанция
(вътрешносъщество
или основание на
ИКРЕП;
източник на
ексосуперстантата)

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

6

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

389

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ексоингредиент [2]
Клетъчни РДИКРЕИ
Основни РДИКРЕИ
Самостойни
РДИКРЕИ

1

мал

2

мпл

Съвместими РДИКРЕИ

Градивни РДИКРЕИ
Цялостни
РДИКРЕИ

Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни РДИКРЕИ

Вътрешни
РДИКРЕИ

Външни
РДИКРЕИ

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

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

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

ИКР ексодиспецифант

ИКР ексодиспецификант

ИКР ексоесфеноформант

ИКР ексоесфеноформат

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

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

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

ИКР ексодиспецифат

ИКР ексодиспецификат

ИКР ексоесфеноформатант

ИКР ексоесфеноформатат

7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

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

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

8

ИКР ексоесфеноформататит (единно цялостно
битие на
ИКРЕП; което има йерархична устойчивост)
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до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ексоингредиент [3]
Клетъчни РДИКРЕИ
Основни РДИКРЕИ
Самостойни
РДИКРЕИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИКРЕИ

Градивни РДИКРЕИ
Цялостни
РДИКРЕИ

Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни РДИКРЕИ

ИКР ексоспецисустант

ИКР ексоспецисустификант

ИКР ексосустрант

ИКР ексосустрат

ИКР ексоспецисустат

ИКР ексоспецисустификат

ИКР ексосустратант

ИКР ексосустратат

ИКР ексоспецисустит

ИКР ексоспецисустифитит

ИКР ексосустратинт

ИКР ексосустратит

Вътрешни
РДИКРЕИ

Външни
РДИКРЕИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9

392

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ексоингредиент [4]
Клетъчни РДИКРЕИ
Основни РДИКРЕИ
Самостойни
РДИКРЕИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИКРЕИ

Градивни РДИКРЕИ
Цялостни
РДИКРЕИ

Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни РДИКРЕИ

Вътрешни
РДИКРЕИ

Външни
РДИКРЕИ

ИКР ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИКРЕП;
източник
ексосупсенса)

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

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

ИКР ексоексодисустант

ИКР ексодисустификант

ИКР ексосусенсант

ИКР ексосусенсат

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

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

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

ИКР ексодисустат

ИКР ексодисустификат

ИКР ексосусенстант

ИКР ексосусенстат

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

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

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

ИКР ексодисустит

ИКР ексодисустифитит

ИКР ексосусенстинт

ИКР ексосусенстит

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ексоингредиент [5]
Клетъчни РДИКРЕИ
Основни РДИКРЕИ
Самостойни
РДИКРЕИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РДИКРЕИ

Градивни РДИКРЕИ
Цялостни
РДИКРЕИ

Дукоални
РДИКРЕИ

Дукоплетни РДИКРЕИ

Вътрешни
РДИКРЕИ

Външни
РДИКРЕИ

ИКР ексоестество (природа) (вътрешна реалност на ИКРЕП; източник на ексодадеността)

ИКР ексодаденост (външна реалност на ИКРЕП; начин на
валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

ИКР ексореалитит (цялостна реалност на ИКРЕП; която има
йерархична
динамична
устойчивост)

ИКР ексотристрант

ИКР ексотристратификант

ИКР ексореалитант

ИКР ексореалитат

ИКР ексонатуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ИКРЕП; съвкупностен
източник на
ексодадеността)

ИКР ексофактитат
(съвкупностна външна
реалност на
ИКРЕП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

ИКР ексореалититатат
(съвкупностна
цялостна реалност на
ИКРЕП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИКР ексотристрат

ИКР ексотристратификат

ИКР ексореалититант

ИКР ексореали-титат

ИКР ексонатуритит
(единна вътрешна реалност на ИКРЕП; единен
източник на
ексодадеността)

ИКР ексофактитит
(единна външна реалност на ИКРЕП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

ИКР ексореалититатит
(единна цялостна реалност на ИКРЕП; която има
йерархична
динамична
устойчивост)

ИКР ексотристрит

ИКР ексотристратифитит

ИКР ексореалититинт

ИКР ексореалититит

11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. РДИКРЕИ означава релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент(и), изх – изходен РДИКРЕИ, мал – мултисеален
РДИКРЕИ, мпл – мултисеплетен РДИКРЕИ, едн – единен РДИКРЕИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни
РДИКРЕИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икокореномически, което е означено с ИКР. Всеки
РДИКРЕИ се отнася за определен икокореномически ексопредмет (ИКРЕП).
Когато ИКРЕП е икокореномически обект, съответният РДИКРЕИ е обектен
релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (ОРДИКРЕИ), а
когато е икокореномическа система, съответният РДИКРЕИ е системен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (СРДИКРЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИКРЕИ, а другият за СРДИКРЕИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
външен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент);
релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент;
системен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecocorenomic ingredient) (*) – диалектически икокореномически ингредиент (ДИКРИ), който е единият от двойка релевантни
диалектически икокореномически ингредиенти на икокореномическия предмет, наречени градивни диалектически икокореномически ингредиенти
(вж. диалектически икокореномически ингредиент), в частност градивни релевантни диалектически икокореномически ингредиенти; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от релевантен диалектически
икономически ингредиент и релевантен диалектически икотехномически ингредиент (общо понятие за релевантен диалектически икореномически ингредиент и релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент, които са
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------негови разновидности). Релевантният диалектически икокореномически ингредиент (РДИКРИ) е ДИКРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) РДИКРИ без посредничеството на трети ДИКРИ. Двойката от релевантни диалектически икокореномически ингредиенти са
две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна
външна страна) на икокореномическия предмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на
икокореномическия предмет се определя като релевантен икокореномически
институит, релевантната външна страна – като релевантен икокореномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като
неделими страни) – като релевантен икокореномически конституит. Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен диалектически икокореномически ингредиент* (internal relevant dialectical ecocorenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икокореномическия предмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икокореномически ингредиент* (external relevant dialectical ecocorenomic ingredient), е
разкрита (експлицирана) страна в икокореномическия предмет. Чрез релевантната външна страна икокореномическият предмет въздейства (оказва икокореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това
въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна на икокореномическия предмет. Релевантната външна
страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна
страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на
скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икокореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа
природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икокореномическо
противоречие. Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният
РДИКРИ, докато релевантната вътрешна страна е по-динамичният РДИКРИ на
икокореномическия предмет. Затова след определена степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната
вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна
страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икокореномическия предмет като цяло), така че да се достигне
необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна. С това икокореномическият предмет преминава към друг икокореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато икокореномическият предмет е икокореномически обект, тогава
РДИКРИ е обектен релевантен диалектически икокореномически ингредиент* (object relevant dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности
обектен вътрешен релевантен диалектически икокореномически ингредиент* (object internal relevant dialectical ecocorenomic ingredient) и обектен
външен релевантен диалектически икокореномически ингредиент* (object
external relevant dialectical ecocorenomic ingredient). Когато икокореномическият предмет е икокореномическа система, тогава РДИКРИ е системен релевантен диалектически икокореномически ингредиент* (system relevant dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен диалектически икокореномически ингредиент* (system internal relevant dialectical ecocorenomic ingredient) и системен външен релевантен диалектически икокореномически ингредиент* (system external relevant dialectical ecocorenomic ingredient).
Значима разновидност на РДИКРИ е релевантният диалектически икокореномически ексоингредиент (РДИКРЕИ) (вж. и ексоикокореномика) [с разновидности обектен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecocorenomic exoingredient) и системен
релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент* (system
relevant dialectical ecocorenomic exoingredient)] [когато той е РДИКРИ на икокореномически ексопредмет, т.е. е РДИКРИ с явно изразена (с операционализирана) икокореномическа структура]. Икокореномическият ексопредмет е
операционален начин за означаване (на изразяване) на икокореномическия
предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икокореномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икокореномическата практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите
на икокореномическото изследване и икокореномическото управление; представлява икокореномически предмет с явно изразена (до определена степен на
подробност) икокореномическа структура (в т.ч. и като последователност от
икокореномически признаци, икокореномически характеристики и икокореномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен РДИКРИ на даден икокореномически предмет от своя
страна се разглежда също като икокореномически предмет [т.е. като икокореномически субпредмет* (ecocorenomic subthing)] със свои РДИКРИ, пос14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ледните се наричат релевантни диалектически икокореномически субингредиенти* (relevant dialectical ecocorenomic subingredients) (РДИКРСИ) (те са
РДИКРИ на икокореномическия субпредмет). Разновидности на РДИКРСИ са
обектният релевантен диалектически икокореномически субингредиент*
(object relevant dialectical ecocorenomic subingredient) и системният релевантен диалектически икокореномически субингредиент* (system relevant dialectical ecocorenomic subingredient).

15

398

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икокореномически ингредиент
Клетъчен РДИКРИ
Основен РДИКРИ

Съвместим РДИКРИ

Градивен РДИКРИ
Вътрешен
РДИКРИ

Външен
РДИКРИ

Изходен
РДИКРИ

Дукоплетен
РДИКРИ

Изходен
вътрешен
РДИКРИ

Изходен
външен
РДИКРИ

Изходен
цялостен
РДИКРИ

Изходен
дукоален
РДИКРИ

Изходен
дукоплетен
РДИКРИ

Единен
РДИКРИ

Дукоален
РДИКРИ

Единен
вътрешен
РДИКРИ

Единен
външен
РДИКРИ

Единен
цялостен
РДИКРИ

Единен
дукоален
РДИКРИ

Единен
дукоплетен
РДИКРИ

Мултисеален
РДИКРИ

Цялостен
РДИКРИ

Мултисеален
вътрешен
РДИКРИ

Мултисеален
външен
РДИКРИ

Мултисеален цялостен
РДИКРИ

Мултисеален дукоален
РДИКРИ

Мултисеален дукоплетен
РДИКРИ

Мултисеплетен
РДИКРИ

Отделен РДИКРИ
Съставен РДИКРИ

Самостоен РДИКРИ

Релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(РДИКРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИКРИ

Мултисеплетен
външен
РДИКРИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИКРИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИКРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИКРИ

Пояснения за табл. 1. РДИКРИ означава релевантен диалектически икокореномически ингредиент(и). Всеки РДИКРИ се отнася за определен икокореномически предмет (ИКРП). Когато ИКРП е икокореномически обект, съответният РДИКРИ е обектен релевантен диалектически икокореномически ингредиент (ОРДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният РДИКРИ е системен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(СРДИКРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОРДИКРИ, а другият за СРДИКРИ. От своя страна всеки един от тези общо
три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите
на пълния комбиниран РДИКРИ, и друг за разновидностите на частичния
комбиниран РДИКРИ.
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидностите на релевантния диалектически икокореномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икокореномически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни диалектически икокореномически ингредиенти (вж. табл. 1). (Вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икокореномически ингредиент, като са използвани изходните диалектически
понятия за икокореномическа същност и икокореномическо явление, икокореномическо съдържание и икокореномическа форма, икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ингредиент [1]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РДИКРИ
Самостойни
РДИКРИ

Съвместими РДИКРИ

Градивни РДИКРИ
Вътрешни
РДИКРИ

Външни
РДИКРИ

Цялостни
РДИКРИ

Дукоални
РДИКРИ

Дукоплетни
РДИКРИ

1

изх

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

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

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

ИКР диспозант

ИКР диспозат (ИКР
диспозификат)

2

изх

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

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

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

ИКР специфант

ИКР специфат
(ИКР спецификат)

3

изх

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

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

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

ИКР сустант

ИКР сустат (ИКР
сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ингредиент [2]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РДИКРИ
Самостойни
РДИКРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РДИКРИ

Градивни РДИКРИ
Дукоални
РДИКРИ

ИКР диспецифант

ИКР диспецификант

ИКР есфеноформант

ИКР есфеноформат

ИКР диспе-цифат

ИКР диспецификат

ИКР есфеноформатант

ИКР есфеноформатат

ИКР диспецифит

ИКР диспецифитит

ИКР есфеноформатинт

ИКР есфеноформатит

Вътрешни
РДИКРИ

Външни
РДИКРИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19

Дукоплетни
РДИКРИ

Цялостни
РДИКРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ингредиент [3]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РДИКРИ
Самостойни
РДИКРИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИКРИ

Градивни РДИКРИ
Цялостни
РДИКРИ

Дукоални
РДИКРИ

Дукоплетни
РДИКРИ

Вътрешни
РДИКРИ

Външни
РДИКРИ

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

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

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

ИКР специсустант

ИКР специсустификант

ИКР сустрант

ИР сустрат

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

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

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

ИКР специсустат

ИКР специсустификат

ИКР сустратант

ИКР сустратат

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

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

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

ИКР специсустит

ИКР специсустифитит

ИКР сустратинт

ИКР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ингредиент [4]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РДИКРИ
Самостойни
РДИКРИ

Градивни РДИКРИ

мал

3

мпл

едн

Дукоплетни
РДИКРИ

Цялостни
РДИКРИ

Дукоални
РДИКРИ

ИКР смисъл ИКР супсенс
(вътрешно (феносуперстанта) (вънпредназначение на
шно предИКРП; изназначение
точник супна ИКРП;
сенса)
начин на
постигане на
смисъла)

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

ИКР дисустант

ИКР дисустификант

ИКР сусенсант

ИКР сусенсат

ИКР сенсИКР супсентат (съвкупстат (съвностно вът- купностно
решно
външно
предназнапредназначение на
чение на
ИКРП; съвИКРП; съвкупностен
купностен
източник
начин на
супсенса)
постигане на
смисъла)

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

ИКР дисустат

ИКР дисустификат

ИКР сусенстант

ИКР сусенстат

ИКР сенсит ИКР супсен(единно
сит (единно
вътрешно
външно
предназнапредназначение на
чение на
ИКРП; едиИКРП; единен източник нен начин на
супсенса)
постигане на
смисъла)

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

ИКР дисустит

ИКР дисустифитит

ИКР сусенстинт

ИКР сусенстит

Вътрешни
РДИКРИ

1

Съвместими РДИКРИ

Външни
РДИКРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икокореномически ингредиент [5]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РДИКРИ
Самостойни
РДИКРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РДИКРИ

Градивни РДИКРИ
Цялостни
РДИКРИ

Дукоални
РДИКРИ

Дукоплетни
РДИКРИ

ИКР тристрант

ИКР тристратификант

ИКР реалитант

ИКР реалитат

ИКР тристрат

ИКР тристратификат

ИКР реалититант

ИКР реалититат

ИКР тристрит

ИКР тристратифитит

ИКР реалититинт

ИКР реалититит

Вътрешни
РДИКРИ

Външни
РДИКРИ

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

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

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

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

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

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

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

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

ИКР реалититатит (единна
цялостна реалност на
ИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. РДИКРИ означава релевантен диалектически икокореномически ингредиент(и), изх – изходен РДИКРИ, мал – мултисеален РДИКРИ, мпл – мултисеплетен РДИКРИ, едн – единен РДИКРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РДИКРИ и
имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават
само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икокореномически, което е означено с ИКР. Всеки РДИКРИ се
отнася за определен икокореномически предмет (ИКРП). Когато ИКРП е икокореномически обект, съответният РДИКРИ е обектен релевантен диалектически икокореномически ингредиент (ОРДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният РДИКРИ е системен релевантен диалектически икокореномически ингредиент (СРДИКРИ). Затова настоящата таблица има още
два варианта – единият за ОРДИКРИ, а другият за СРДИКРИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
външен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
релевантен диалектически икокореномически ингредиент;
системен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical economic exoingredient) (*) – диалектически икономически ексоингредиент (ДИЕИ), който е единият от двойка релевантни диалектически икономически ексоингредиенти на икономическия ексопредмет,
наречени градивни диалектически икономически ексоингредиенти (вж.
диалектически икономически ексоингредиент), в частност градивни релевантни диалектически икономически ексоингредиенти. Релевантният диалектически икономически ексоингредиент (РДИЕИ) е ДИЕИ, който е подходящ за
пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) РДИЕИ без посредничеството на трети ДИЕИ. Двойката от релевантни диалектически икономически ексоингредиенти са две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна външна страна) на икономическия ексопредмет и са
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната
вътрешна страна на икономическия ексопредмет се определя като релевантен икономически ексоинституит, релевантната външна страна – като релевантен икономически ексоексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като релевантен икономически ексоконституит. Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (internal relevant dialectical
economic exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в икономическия ексопредмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (external relevant dialectical economic exoingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икономическия ексопредмет. Чрез релевантната външна страна икономическият ексопредмет
въздейства (оказва икономическо въздействие) върху заобикалящата го среда.
Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна. Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък
релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на
релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна
страна са икономически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икономическо противоречие. Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният РДИЕИ, докато релевантната
вътрешна страна е по-динамичният РДИЕИ на икономическия ексопредмет.
Затова след определена степен на своето развитие релевантната вътрешна
страна започва да надхвърля експлициращите възможности на релевантната
външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на
релевантната вътрешна страна (релевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква
промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икономическия ексопредмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие
(респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна. С това икономическият
ексопредмет преминава към друг икономически хомеостазис.
Когато икономическият ексопредмет е икономически обект, тогава РДИЕИ е обектен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object relevant dialectical economic exoingredient) с разновидности обектен
вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object internal relevant dialectical economic exoingredient) и обектен външен реле24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен диалектически икономически ексоингредиент* (object external relevant dialectical economic exoingredient). Когато икономическият ексопредмет е
икономическа система, тогава РДИЕИ е системен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system relevant dialectical economic
exoingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system internal relevant dialectical economic exoingredient) и системен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system external relevant dialectical economic exoingredient). Разграничават се още (1) релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент [с разновидности обектен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (вж.
икотехномика), (2) релевантен диалектически икореномически ексоингредиент (ДИРЕИ) [с разновидности обектен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecorenomic exoingredient) и системен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecorenomic exoingredient)] (тук икореномиката
е икономика или икотехномика) и (3) релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДИУРЕИ) [с разновидности обектен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object relevant
dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecounirenomic exoingredient)] (тук икореномиката е икономика и икотехномика).
Когато определен РДИЕИ на даден икономически ексопредмет от своя
страна се разглежда също като икономически ексопредмет [т.е. като икономически субексопредмет* (economic subexothing)] със свои РДИЕИ, последните се наричат релевантни диалектически икономически субексоингредиенти* (relevant dialectical economic subexoingredients) (РДИСЕИ) (те са
РДИЕИ на икономическия субексопредмет). Разновидности на РДИСЕИ са
обектният релевантен диалектически икономически субексоингредиент*
(object relevant dialectical economic subexoingredient) и системният релевантен диалектически икономически субексоингредиент* (system relevant dialectical economic subexoingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икономически ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икономически по-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни
диалектически икономически ексоингредиенти (вж. табл. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икономически ексоингредиент
Клетъчен РДИЕИ
Основен РДИЕИ

Съвместим РДИЕИ

Градивен РДИЕИ
Вътрешен
РДИЕИ

Външен
РДИЕИ

Изходен
РДИЕИ

Дукоплетен
РДИЕИ

Изходен
вътрешен
РДИЕИ

Изходен
външен
РДИЕИ

Изходен
цялостен
РДИЕИ

Изходен
дукоален
РДИЕИ

Изходен
дукоплетен
РДИЕИ

Единен
РДИЕИ

Дукоален
РДИЕИ

Единен
вътрешен
РДИЕИ

Единен
външен
РДИЕИ

Единен
цялостен
РДИЕИ

Единен
дукоален
РДИЕИ

Единен
дукоплетен
РДИЕИ

Мултисеален
РДИЕИ

Цялостен
РДИЕИ

Мултисеален
вътрешен
РДИЕИ

Мултисеален
външен
РДИЕИ

Мултисеален цялостен РДИЕИ

Мултисеален дукоален РДИЕИ

Мултисеален дукоплетен
РДИЕИ

Мултисеплетен
РДИЕИ

Отделен РДИЕИ
Съставен РДИЕИ

Самостоен РДИЕИ

Релевантен диалектически икономически
ексоингредиент
(РДИЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИЕИ

Мултисеплетен
външен
РДИЕИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИЕИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИЕИ

Пояснения за табл. 1. РДИЕИ означава релевантен диалектически икономически ексоингредиент(и). Всеки РДИЕИ се отнася за определен икономически
ексопредмет (ИЕП). Когато ИЕП е икономически обект, съответният РДИЕИ
е обектен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (ОРДИЕИ), а когато е икономическа система, съответният РДИЕИ е системен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (СРДИЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИЕИ, а другият за
СРДИЕИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата
има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран
РДИЕИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран РДИЕИ (вж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------точка 2.9 на настоящата статия). Тези пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в
статията.
1. Разновидности на клетъчния релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Множеството от релевантни диалектически икономически ексоингредиенти е съставено от релевантни диалектически икономически клетки, всяка
една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и дукомплетен РДИЕИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се числят
градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният, частният и уникоалният РДИЕИ). Всички те са клетъчни РДИЕИ и са разновидности на клетъчния РДИЕИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните
и самостойните РДИЕИ образуват подразновидности на клетъчните и на самостойните РДИЕИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения,
подразновидностите са посочени само при самостойните РДИЕИ.
1.2. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Вътрешният и външният РДИЕИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(constructive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object constructive relevant dialectical economic exoingredient) и системен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system constructive
relevant dialectical economic exoingredient)], така че вътрешният РДИЕИ е вътрешен градивен РДИЕИ, а външният РДИЕИ е външен градивен РДИЕИ.
Вътрешни и външни градивни РДИЕИ съответно са икономическата ексосъщност и икономическото ексоявление, икономическото ексосъдържание и икономическата ексоформа, икономическата ексосубстанция и икономическата
ексосуперстанта и т.н. Вътрешният и външният РДИЕИ в своята релевантна
диалектическа цялостност образуват цялостния релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (entire relevant dialectical economic exoingredient), който е и самият икономически ексопредмет (последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object entire relevant
dialectical economic exoingredient) и системен цялостен релевантен диалек28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икономически ексоингредиент* (system entire relevant dialectical
economic exoingredient)]. Градивният и цялостният РДИЕИ са разновидности
на основния релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(basic relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object basic relevant
dialectical economic exoingredient) и системен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system basic relevant dialectical economic exoingredient)], така че градивният РДИЕИ е градивен основен РДИЕИ,
а цялостният РДИЕИ е цялостен основен РДИЕИ.
Общо понятие за вътрешния и външния РДИЕИ е дукоалният релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (ducoal relevant dialectical economic exoingredient) (двузначен РДИЕИ; РДИЕИ с две значения) [в т.ч.
обектен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
ducoal relevant dialectical economic exoingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен РДИЕИ, така че дукоалният РДИЕИ е или вътрешен РДИЕИ,
или външен РДИЕИ. Вътрешният и външният РДИЕИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от РДИЕИ, която е понятието за дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (ducoplete relevant
dialectical economic exoingredient) (двуелементен РДИЕИ) [в т.ч. обектен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) и системен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system ducoplete relevant dialectical economic exoingredient)]. Дукоалният и дукоплетния
РДИЕИ са разновидности на съвместимия релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compatible relevant dialectical economic exoingredient) (съвместим на основния РДИЕИ) [в т.ч. обектен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compatible
relevant dialectical economic exoingredient) и системен съвместим релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system compatible relevant
dialectical economic exoingredient)], така че дукоалният РДИЕИ е дукоален
съвместим РДИЕИ, а дукоплетният РДИЕИ е дукоплетен съвместим РДИЕИ.
Основният и съвместимият РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен клетъ29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object cellular relevant dialectical economic exoingredient) и системен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system cellular relevant dialectical economic exoingredient)], така че основният РДИЕИ е основен
клетъчен РДИЕИ, а съвместимият РДИЕИ е съвместим клетъчен РДИЕИ.
Клетъчните РДИЕИ от даден самостоен вид образуват някаква релевантна
диалектическа икономическа клетка* (relevant dialectical economic cell) [в
т.ч. обектна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object relevant dialectical economic cell) и системна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system relevant dialectical economic cell)] в множеството от
релевантен диалектически икономически ексоингредиенти; затова посоченото
множество е семейство от релевантни диалектически икономически клетки.
Който и да е релевантен диалектически икономически ексоингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икономическа
клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Основният и дукоалният РДИЕИ са разновидности на унитарния релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (unitary relevant dialectical economic exoingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен РДИЕИ) [в
т.ч. обектен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object unitary relevant dialectical economic exoingredient) и системен
унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system unitary relevant dialectical economic exoingredient)], така че основният РДИЕИ е основен унитарен РДИЕИ, а дукоалният РДИЕИ е дукоален унитарен
РДИЕИ. От своя страна унитарният РДИЕИ и дукоплетният РДИЕИ са разновидности на клетъчния РДИЕИ.
Цялостният и съвместимият РДИЕИ са разновидности на масивния релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (massive relevant
dialectical economic exoingredient) (тъй като е масив от вътрешни и външни
РДИЕИ) [в т.ч. обектен масивен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object massive relevant dialectical economic exoingredient) и
системен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system massive relevant dialectical economic exoingredient)], така че цялостният РДИЕИ е цялостетн масивен РДИЕИ, а съвместимият РДИЕИ е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим масивен РДИЕИ. От своя страна масивният РДИЕИ и градивният
РДИЕИ са разновидности на клетъчния РДИЕИ.
Градивният и съвместимият РДИЕИ са разновидности на частния релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (particular relevant
dialectical economic exoingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и
външен РДИЕИ) [в т.ч. обектен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system particular relevant dialectical economic exoingredient)],
така че градивният РДИЕИ е градивен частен РДИЕИ, а съвместимият РДИЕИ е съвместим частен РДИЕИ. От своя страна частният РДИЕИ и цялостният РДИЕИ са разновидности на клетъчния РДИЕИ.
Основният и дукоплетният РДИЕИ са разновидности на уникоалния релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (unicoal relevant
dialectical economic exoingredient) (тъй като съдържа еднозначни клетъчни
РДИЕИ) [в т.ч. обектен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object unicoal relevant dialectical economic exoingredient) и
системен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system unicoal relevant dialectical economic exoingredient)], така че основният РДИЕИ е основен уникоален РДИЕИ, а дукоплетният РДИЕИ е дукомплетен уникоален РДИЕИ. От своя страна уникоалният РДИЕИ и дукоалният РДИЕИ са разновидности на клетъчния РДИЕИ.
2. Разновидности на самостойния релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Разновидности на самостойния РДИЕИ са изходният, единният, мултисеалният и мултисеплетният РДИЕИ (табл. 1), както и комбинации от
тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният,
комбинираният, разединеният и унисеалният РДИЕИ). Всички те са самостойни РДИЕИ и са разновидности на самостойния РДИЕИ.
2.1. Изходен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Изходният релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial
relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен релевантен
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икономически ексоингредиент* (system initial relevant dialectical economic exoingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на други РДИЕИ и служи за извеждането на останалите
РДИЕИ на същото това равнище. Разновидности на изходния РДИЕИ са: (1)
изходният вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial internal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial internal relevant dialectical economic exoingredient) и
системен изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial internal relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) изходният външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial external relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
изходен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial external relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial external relevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е изходен РДИЕИ и външен РДИЕИ), (3) изходният цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial entire relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial entire
relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial entire relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) изходният дукоален релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (initial ducoal relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоален релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object initial ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial ducoal relevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5) изходният дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (initial ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object initial ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен дукоплетен релевантен диалектически иконо32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически ексоингредиент* (system initial ducoplete relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна релевантна диалектическа икономическа клетка* (initial relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна
изходна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object initial
relevant dialectical economic cell) и системна изходна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system initial relevant dialectical economic cell)].
Изходният вътрешен РДИЕИ и изходният външен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial constructive relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial constructive relevant
dialectical economic exoingredient) и системен изходен градивен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system initial constructive
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и
градивен РДИЕИ), наречен още първичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (primary relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен първичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object primary relevant dialectical economic exoingredient) и
системен първичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system primary relevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 2). Тоест изходният РДИЕИ и градивният РДИЕИ формират понятието за първичен РДИЕИ (всички останали РДИЕИ, освен първичните РДИЕИ, са вторични
РДИЕИ). Затова пък изходният РДИЕИ или градивният РДИЕИ формират
понятието за начален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (inceptive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
начален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
inceptive relevant dialectical economic exoingredient) и системен начален първичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
inceptive relevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали РДИЕИ,
освен началните РДИЕИ, са обобщени РДИЕИ). Разновидности на началния
РДИЕИ са разновидностите на отделния РДИЕИ и тези на градивния РДИЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Клетъчен РДИЕИ
Градивен РДИЕИ
Релевантен диалектически
икономически ексоингредиент (РДИЕИ)

Основен РДИЕИ

Дукоплетен
РДИЕИ

Изходен градивен
РДИЕИ =
= първичен РДИЕИ

Изходен масивен РДИЕИ

Комбиниран градивен РДИЕИ

Комбиниран масивен РДИЕИ =
= обобщен РДИЕИ

Мултисеален
РДИЕИ

Единен
РДИЕИ

Изходен
РДИЕИ

Външен
РДИЕИ

Цялостен Дукоален
РДИЕИ
РДИЕИ

Мултисеплетен
РДИЕИ

Отделен РДИЕИ
Съставен РДИЕИ

Изходен
РДИЕИ
Комбиниран РДИЕИ

Съвместим РДИЕИ

Градивен РДИЕИ
Вътрешен
РДИЕИ

Самостоен РДИЕИ

Масивен РДИЕИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен РДИЕИ, комбинираният градивен
РДИЕИ и комбиниранит масивен (обобщеният) РДИЕИ образуват вторичните РДИЕИ. Изходният масивен РДИЕИ, комбинираният градивен РДИЕИ и
изходният градивен (първичнияг) РДИЕИ образуват началните РДИЕИ. (Вж.
поясненията към табл. 1)
Изходният градивен РДИЕИ и изходният цялостен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial basic relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен основен релевантен диалекти34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икономически ексоингредиент* (object initial basic relevant dialectical
economic exoingredient) и системен изходен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial basic relevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и основен РДИЕИ).
Изходният дукоален РДИЕИ и изходният дукоплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен съвместим релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (initial compatible relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial compatible relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен съвместим релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system initial compatible
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и
съвместим РДИЕИ). Изходният основен РДИЕИ и изходният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (initial cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object initial cellular relevant
dialectical economic exoingredient) и системен изходен клетъчен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system initial cellular relevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват изходната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Изходният основен РДИЕИ и изходният дукоален РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial unitary relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial unitary relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial unitary relevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и унитарен РДИЕИ). Изходният цялостен РДИЕИ и изходният съвместим РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial massive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial massive relevant
dialectical economic exoingredient) и системен изходен масивен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system initial massive rele35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Изходният градивен РДИЕИ и изходният съвместим РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial particular relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system initial particular relevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и частен
РДИЕИ). Изходният основен РДИЕИ и изходният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (initial unicoal relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object initial unicoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен изходен уникоален релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system initial unicoal relevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИЕИ и уникоален РДИЕИ).
2.2. Единен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Единният релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(united relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united relevant dialectical economic exoingredient) и системен единен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united relevant dialectical
economic exoingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа
конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни РДИЕИ или от други единни РДИЕИ, но е
неделим и не може да бъде разложен обратно от формиралите го РДИЕИ на
същото това равнище. Негови разновидности са: (1) единният вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united internal
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен вътрешен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united
internal relevant dialectical economic exoingredient) и системен единен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
united internal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) единният външен релевантен диалек36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икономически ексоингредиент* (united external relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united external relevant dialectical economic exoingredient) и системен единен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united external relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и външен
РДИЕИ), (3) единният цялостен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (united entire relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен единен цялостен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object united entire relevant dialectical economic exoingredient)
и системен единен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united entire relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е единен РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) единният дукоален
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united ducoal
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен единен дукоален
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united
ducoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен
РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5) единният дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united ducoplete relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united ducoplete economic
exoingredient) и системен единен дукоплетен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system united ducoplete relevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна релевантна диалектическа
икономическа клетка* (united relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна единна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object united
relevant dialectical economic cell) и системна единна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system united relevant dialectical economic cell)].
Единният цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още холистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (whole relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен холистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object whole relevant dialectical economic exoingredient) и системен
холистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(system whole relevant dialectical economic exoingredient)]. Тоест единният
РДИЕИ и цялостният РДИЕИ формират понятието за холистичен РДИЕИ
(всички останали РДИЕИ, освен холистичните РДИЕИ, са нехолистични
РДИЕИ). Затова пък единният РДИЕИ или цялостният РДИЕИ формират
понятието за съединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (joint relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
joint relevant dialectical economic exoingredient) и системен съединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system joint relevant
dialectical economic exoingredient)] (всички останали РДИЕИ, освен съединените РДИЕИ, са разделени РДИЕИ). Разновидности на съединения РДИЕИ са
разновидностите на единния РДИЕИ и тези на цялостния РДИЕИ.
Единният вътрешен РДИЕИ и единният външен РДИЕИ са разновидности
на по-общото понятие за единен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united constructive relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен единен градивен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object united constructive relevant dialectical
economic exoingredient) и системен единен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и градивен
РДИЕИ). От своя страна единният градивен РДИЕИ и единният цялостен
РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united basic relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен основен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object united basic relevant
dialectical economic exoingredient) и системен единен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united basic relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и основен
РДИЕИ). Единният дукоален РДИЕИ и единният дукоплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united compatible relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united compatible relevant
dialectical economic exoingredient) и системен единен съвместим релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system united compatible
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и
съвместим РДИЕИ). Единният основен РДИЕИ и единният съвместим РДИЕИ
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united cellular relevant
dialectical economic exoingredient) и системен единен клетъчен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system united cellular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
единната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Единният основен РДИЕИ и единният дукоален РДИЕИ са разновидности
на по-общото понятие за единен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united unitary relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united unitary relevant dialectical economic
exoingredient) и системен единен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united unitary relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и унитарен РДИЕИ). Единният
цялостен РДИЕИ и единният съвместим РДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за единен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united massive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен единен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united massive relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Единният
градивен РДИЕИ и единният съвместим РДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за единен частен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (united particular relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен единен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object united particular relevant dialectical economic exoingredient)
и системен единен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united particular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и частен РДИЕИ). Единният основен
РДИЕИ и единният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (united unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен единен уникоален релевантен диалектически икономически ексо39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (object united unicoal relevant dialectical economic exoingredient) и
системен единен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system united unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИЕИ и уникоален РДИЕИ).
2.3. Отделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Изходният РДИЕИ и единният РДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate relevant
dialectical economic exoingredient)], така че изходният РДИЕИ е изходен отделен РДИЕИ, а единният РДИЕИ е единен отделен РДИЕИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate internal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate internal relevant dialectical economic
exoingredient) и системен отделен вътрешен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system separate internal relevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) отделният външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate external relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен отделен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate external relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен външен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system separate external relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИЕИ и външен РДИЕИ), (3) отделният
цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(separate entire relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object separate entire relevant dialectical economic exoingredient) и системен
отделен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate entire relevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е отделен РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) отделният дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate ducoal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate
ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
separate ducoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5) отделният дукоплетен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (separate ducoplete relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
separate ducoplete relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
отделен РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
отделна релевантна диалектическа икономическа клетка* (separate relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна отделна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object separate relevant dialectical economic cell)
и системна отделна релевантна диалектическа икономическа клетка*
(system separate relevant dialectical economic cell)].
Отделният вътрешен РДИЕИ и отделният външен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate constructive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate constructive relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен
РДИЕИ и градивен РДИЕИ). От своя страна отделният градивен РДИЕИ и отделният цялостен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен
основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate basic relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен
основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
separate basic relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен
основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
separate basic relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИЕИ и основен РДИЕИ). Отделният дукоален РДИЕИ и отделният
дукоплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (sepa41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------rate compatible relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object separate compatible relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate compatible relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИЕИ и съвместим РДИЕИ). Отделният основен РДИЕИ и отделният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен отделен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object separate cellular relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate cellular relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват отделната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Отделният основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още предпоставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (prerequisited relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен предпоставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object prerequisited relevant dialectical economic exoingredient) и системен предпоставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system prerequisited relevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 3). Тоест отделният РДИЕИ и основният РДИЕИ формират
понятието за предпоставен РДИЕИ (всички останали РДИЕИ, освен предпоставените РДИЕИ, са изведени РДИЕИ). Затова пък отделният РДИЕИ или
основният РДИЕИ формират понятието за независим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (independent relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен независим релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object independent relevant dialectical economic exoingredient) и системен независим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system independent relevant dialectical economic
exoingredient)] (всички останали РДИЕИ, освен независимите РДИЕИ, са зависими РДИЕИ). Разновидности на независимия РДИЕИ са разновидностите на
отделния РДИЕИ и тези на основния РДИЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Клетъчен РДИЕИ
Съвместим РДИЕИ

Градивен РДИЕИ
Вътрешен
РДИЕИ

Външен
РДИЕИ

Цялостен
РДИЕИ

Дукоален
РДИЕИ

Дукоплетен
РДИЕИ

Отделен основен РДИЕИ =
= предпоставен РДИЕИ

Отделен съвместим
РДИЕИ

Съставен основен РДИЕИ

Съставен
съвместим РДИЕИ =
= зависим РДИЕИ

Мултисеален
РДИЕИ

Единен
РДИЕИ

Изходен
РДИЕИ

Основен РДИЕИ

Мултисеплетен
РДИЕИ

Отделен РДИЕИ
Съставен РДИЕИ

Самостоен РДИЕИ

Релевантен диалектически икономически
ексоингредиент
(РДИЕИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим РДИЕИ, съставният основен
РДИЕИ и съставният съвместим (зависимият) РДИЕИ образуват изведените
РДИЕИ. Отделният съвместим РДИЕИ, съставният основен РДИЕИ и отделният основен (предпоставеният) РДИЕИ образуват независимите РДИЕИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен РДИЕИ и отделният дукоален РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate unitary relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate unitary relevant
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical economic exoingredient) и системен отделен унитарен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system separate unitary relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИЕИ и
унитарен РДИЕИ). Отделният цялостен РДИЕИ и отделният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен масивен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (separate massive relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate massive
relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate massive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Отделният градивен РДИЕИ и отделният съвместим
РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate particular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object separate particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен частен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate
particular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е отделен
РДИЕИ и частен РДИЕИ). Отделният основен РДИЕИ и отделният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (separate unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
separate unicoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен отделен
уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system separate unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е отделен РДИЕИ и уникоален РДИЕИ).
2.4. Мултисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Мултисеалният релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object multiseal relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
multiseal relevant dialectical economic exoingredient)] е многозначен РДИЕИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(РДИЕИ с много значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв
отделен РДИЕИ; той е общо понятие за всички или за част от всички отделни
РДИЕИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal internal relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal
internal relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален
вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal internal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е мултисеален РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) мултисеалният външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal external
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
multiseal external relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal external relevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е мултисеален РДИЕИ и външен РДИЕИ), (3) мултисеалният
цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(multiseal entire relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal entire relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system multiseal entire relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) мултисеалният дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal ducoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object multiseal ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal ducoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5) мултисеалният дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален дукоплетен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal ducoplete
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseal relevant
dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseal relevant dialectical economic cell)
и системна мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (system multiseal relevant dialectical economic cell)].
Мултисеалният дукоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент е наречен още всеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (general relevant dialectical economic exoingredient)
[в т.ч. обектен всеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object general relevant dialectical economic exoingredient) и системен
всеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
general relevant dialectical economic exoingredient)]. Тоест мултисеалният
РДИЕИ и дукоалният РДИЕИ формират понятието за всеобщ РДИЕИ (всички
останали РДИЕИ, освен всеобщите РДИЕИ, са невсеобщи РДИЕИ). Затова пък
мултисеалният РДИЕИ или дукоалният РДИЕИ формират понятието за
общ релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (common
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен общ релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object common relevant dialectical economic exoingredient) и системен общ релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system common relevant dialectical economic
exoingredient)] (всички останали РДИЕИ, освен общите РДИЕИ, са еднозначни
РДИЕИ). Разновидности на общия РДИЕИ са разновидностите на мултисеалния РДИЕИ и тези на дукоалния РДИЕИ.
Мултисеалният вътрешен РДИЕИ и мултисеалният външен РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal constructive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal
constructive relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system multiseal constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е мултисеален РДИЕИ и градивен РДИЕИ). От своя страна мултисеалният градивен РДИЕИ и мултисеалният цялостен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal basic relevant dialectical eco46
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal basic relevant
dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal basic
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИЕИ и основен РДИЕИ). Мултисеалният дукоален РДИЕИ и мултисеалният
дукоплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален
съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(multiseal compatible relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal compatible relevant dialectical economic
exoingredient) и системен мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal compatible relevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИЕИ и
съвместим РДИЕИ). Мултисеалният основен РДИЕИ и мултисеалният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal
cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal cellular relevant dialectical economic exoingredient) и системен
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal cellular relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеален РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените погоре пет негови разновидности образуват мултисеалната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеалният основен РДИЕИ и мултисеалният дукоален РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal unitary relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal
unitary relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален
унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal unitary relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е мултисеален РДИЕИ и унитарен РДИЕИ). Мултисеалният цялостен РДИЕИ
и мултисеалният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal massive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен мултисеален масивен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object multiseal massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal massive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Мултисеалният градивен РДИЕИ и мултисеалният съвместим РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal particular relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеален
частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
multiseal particular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
мултисеален РДИЕИ и частен РДИЕИ). Мултисеалният основен РДИЕИ и
мултисеалният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseal unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseal unicoal relevant dialectical economic
exoingredient) и системен мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseal unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИЕИ и уникоален РДИЕИ).
2.5. Мултисеплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Мултисеплетният релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete relevant dialectical economic exoingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или за съвкупността от всички отделни
РДИЕИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete internal
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (ob48

431

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ject multiseplete internal relevant dialectical economic exoingredient) и системен
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete internal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) мултисеплетният външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete external relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object multiseplete external relevant dialectical economic
exoingredient) и системен мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete external relevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и
външен РДИЕИ), (3) мултисеплетният цялостен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (multiseplete entire relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete entire
relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
multiseplete entire relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) мултисеплетният дукоален
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete
ducoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object multiseplete ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system multiseplete ducoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5)
мултисеплетният дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (multiseplete ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete ducoplete economic
exoingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete ducoplete relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseplete relevant
dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseplete relevant dialectical eco49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic cell) и системна мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system multiseplete relevant dialectical economic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още групов релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (group relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен групов релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object group relevant dialectical economic exoingredient) и системен групов релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system group relevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният РДИЕИ и дукоплетният РДИЕИ формират понятието за групов
РДИЕИ (всички останали РДИЕИ, освен груповите РДИЕИ, са негрупови
РДИЕИ). Затова пък мултисеплетният РДИЕИ или дукоплетният РДИЕИ
формират понятието за съвкупностен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (totalitary relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен съвкупностен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object totalitary relevant dialectical economic exoingredient) и системен съвкупностен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system totalitary relevant dialectical economic exoingredient)] (всички
останали РДИЕИ, освен съвкупностните РДИЕИ, са единични РДИЕИ). Разновидности на съвкупностния РДИЕИ са разновидностите на мултисеплетния
РДИЕИ и тези на дукоплетния РДИЕИ.
Мултисеплетният вътрешен РДИЕИ и мултисеплетният външен РДИЕИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete constructive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object multiseplete constructive relevant dialectical economic exoingredient) и
системен мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и градивен
РДИЕИ). От своя страна мултисеплетният градивен РДИЕИ и мултисеплетният цялостен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(multiseplete basic relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete basic relevant dialectical economic exoingredient) и
системен мултисеплетен основен релевантен диалектически икономичес50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки ексоингредиент* (system multiseplete basic relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и основен РДИЕИ).
Мултисеплетният дукоален РДИЕИ и мултисеплетният дукоплетен РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete compatible
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete compatible relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system multiseplete compatible relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и съвместим РДИЕИ).
Мултисеплетният основен РДИЕИ и мултисеплетният съвместим РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete cellular
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete cellular relevant dialectical economic exoingredient) и системен
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete cellular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеплетният основен РДИЕИ и мултисеплетният дукоален РДИЕИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete unitary
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete unitary relevant dialectical economic exoingredient) и системен
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete unitary relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и унитарен РДИЕИ). Мултисеплетният цялостен РДИЕИ и мултисеплетният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (multiseplete massive relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен мулти51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сеплетен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system multiseplete massive relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Мултисеплетният
градивен РДИЕИ и мултисеплетният съвместим РДИЕИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеплетен частен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (multiseplete particular relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete particular
relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
multiseplete particular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИЕИ и частен РДИЕИ). Мултисеплетният основен
РДИЕИ и мултисеплетният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен уникоален релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (multiseplete unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object multiseplete unicoal
relevant dialectical economic exoingredient) и системен мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
multiseplete unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен РДИЕИ и уникоален РДИЕИ).
2.6. Съставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Мултисеалният РДИЕИ и мултисеплетният РДИЕИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (compound relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен съставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound relevant dialectical economic exoingredient) и системен
съставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound relevant dialectical economic exoingredient)], така че мултисеалният РДИЕИ е мултисеален съставен РДИЕИ, а мултисеплетният РДИЕИ е
мултисеплетен съставен РДИЕИ. Негови разновидности са: (1) съставният
вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(compound internal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound internal relevant dialectical economic exoingredient) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен съставен вътрешен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system compound internal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) съставният външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(compound external relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound external relevant dialectical economic exoingredient) и
системен съставен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound external relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и външен РДИЕИ), (3) съставният цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(compound entire relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound entire relevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound entire relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) съставният
дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(compound ducoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound ducoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5) съставният
дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(compound ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) и
системен съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system compound ducoplete relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква съставна релевантна диалектическа икономическа клетка* (compound relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна съставна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object
compound relevant dialectical economic cell) и системна съставна релевантна
диалектическа икономическа клетка* (system compound relevant dialectical
economic cell)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съставният вътрешен РДИЕИ и съставният външен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound constructive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object compound constructive
relevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound
constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и градивен РДИЕИ). От своя страна съставният градивен РДИЕИ и
съставният цялостен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(compound basic relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound basic relevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound basic relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е съставен РДИЕИ и основен РДИЕИ). Съставният дукоален
РДИЕИ и съставният дукоплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound compatible relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound compatible relevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound compatible relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и
съвместим РДИЕИ). Съставният основен РДИЕИ и съставният съвместим
РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound cellular
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound cellular relevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен
клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound cellular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват съставната релевантна диалектическа икономическа клетка.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съставният съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още зависим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (dependent relevant dialectical economic exoingredient)
[в т.ч. обектен зависим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object dependent relevant dialectical economic exoingredient) и системен зависим релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system dependent relevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 3). Тоест
съставният РДИЕИ и съвместимият РДИЕИ формират понятието за зависим РДИЕИ (всички останали РДИЕИ, освен зависимите РДИЕИ, са независими РДИЕИ). Затова пък съставният РДИЕИ или съвместимият РДИЕИ
формират понятието за изведен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (deduced relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен изведен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object deduced relevant dialectical economic exoingredient) и системен
изведен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
deduced relevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали РДИЕИ,
освен изведените РДИЕИ, са предпоставени РДИЕИ). Разновидности на изведения РДИЕИ са разновидностите на съставния РДИЕИ и тези на съвместимия
РДИЕИ.
Съставният основен РДИЕИ и съставният дукоален РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound unitary relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound unitary relevant
dialectical economic exoingredient) и системен съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound unitary relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен
РДИЕИ и унитарен РДИЕИ). Съставният цялостен РДИЕИ и съставният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен масивен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound massive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен
масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
compound massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system compound massive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Съставният градивен РДИЕИ и
съставният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за със55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тавен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(compound particular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound particular relevant dialectical economic exoingredient) и
системен съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound particular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и частен РДИЕИ). Съставният основен РДИЕИ и съставният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (compound unicoal relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object compound unicoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system compound unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИЕИ и
уникоален РДИЕИ).
2.7. Самостоен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Отделният РДИЕИ и съставният РДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
self-valued relevant dialectical economic exoingredient)], така че отделният РДИЕИ е отделен самостоен РДИЕИ, а съставният РДИЕИ е съставен самостоен РДИЕИ. Негови разновидности са: (1) самостойният вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued internal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfvalued internal relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system self-valued internal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) самостойният външен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued external relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
self-valued external relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued external relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е самостоен РДИЕИ и външен РДИЕИ), (3) самостойният цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (selfvalued entire relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object self-valued entire relevant dialectical economic exoingredient) и системен
самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued entire relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е самостоен РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) самостойният
дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (selfvalued ducoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object self-valued ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен
самостоен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued ducoal relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е самостоен РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5) самостойният
дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(self-valued ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued ducoplete relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка* (self-valued relevant dialectical economic cell) [в
т.ч. обектна самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object self-valued relevant dialectical economic cell) и системна самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system self-valued
relevant dialectical economic cell)].
Самостойният вътрешен РДИЕИ и самостойният външен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued constructive relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------constructive relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен
градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е самостоен РДИЕИ и градивен РДИЕИ). От своя страна самостойният градивен РДИЕИ и самостойният цялостен РДИЕИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоен основен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (self-valued basic relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object self-valued basic relevant dialectical
economic exoingredient) и системен самостоен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued basic relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИЕИ и основен
РДИЕИ). Самостойният дукоален РДИЕИ и самостойният дукоплетен РДИЕИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued compatible relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен съвместим
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfvalued compatible relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued compatible relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИЕИ и съвместим РДИЕИ). Самостойният
основен РДИЕИ и самостойният съвместим РДИЕИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued cellular relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued cellular relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен клетъчен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued cellular
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИЕИ
и клетъчен РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
самостойната релевантна диалектическа икономическа клетка. Който и
да е релевантен диалектически икономически ексоингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икономическа клетка.
Самостойният основен РДИЕИ и самостойният дукоален РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued unitary relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен релеван58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued unitary relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system selfvalued unitary relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИЕИ и унитарен РДИЕИ). Самостойният цялостен РДИЕИ и самостойният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued massive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен самостоен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued massive relevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е самостойен РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Самостойният градивен РДИЕИ и самостойният съвместим РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued particular relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-valued
particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен
частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
self-valued particular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е самостоен РДИЕИ и частен РДИЕИ). Самостойният основен РДИЕИ и самостойният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-valued unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен самостоен уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object self-valued unicoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-valued unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИЕИ и уникоален РДИЕИ).
2.8. Самостоятелен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Отделният и мултисеалният РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent relevant dialectical economic exoingredient) (тъй като е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едноелементен самостоен РДИЕИ) [в т.ч. обектен самостоятелен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent
relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system selfdependent relevant dialectical economic exoingredient)], така че отделния РДИЕИ
е отделен самостоятелен РДИЕИ, а мултисеалният РДИЕИ е мултисеален
самостоятелен РДИЕИ. От своя страна самостоятелният РДИЕИ и мултисеплетният РДИЕИ са разновидности на самостойния РДИЕИ. Разновидности
на самостоятелния РДИЕИ са: (1) самостоятелният вътрешен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent internal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
self-dependent internal relevant dialectical economic exoingredient) и системен
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent internal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) самостоятелният външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent external relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent external relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent external
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РДИЕИ и външен РДИЕИ), (3) самостоятелният цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent entire relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfdependent entire relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent entire relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) самостоятелният дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent ducoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent ducoal relevant dialectical economic
exoingredient) и системен самостоятелен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent ducoal relevant
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и
дукоален РДИЕИ), (5) самостоятелният дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfdependent ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent ducoplete relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ).
Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна релевантна диалектическа икономическа клетка* (self-dependent relevant dialectical economic cell)
[в т.ч. обектна самостоятелна релевантна диалектическа икономическа
клетка* (object self-dependent relevant dialectical economic cell) и системна
самостоятелна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system
self-dependent relevant dialectical economic cell)].
Самостоятелният вътрешен РДИЕИ и самостоятелният външен РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent constructive
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
self-dependent constructive relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent constructive relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и градивен РДИЕИ).
От своя страна самостоятелният градивен РДИЕИ и самостоятелният цялостен
РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent
basic relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object self-dependent basic relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent basic relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и основен РДИЕИ). Самостоятелният дукоален РДИЕИ и самостоятелният дукоплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent compatible
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent compatible relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent compatible relevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и съвместим
РДИЕИ). Самостоятелният основен РДИЕИ и самостоятелният съвместим
РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent
cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object self-dependent cellular relevant dialectical economic exoingredient) и
системен самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent cellular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и клетъчен
РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Самостоятелният основен РДИЕИ и самостоятелният дукоален РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent unitary relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfdependent unitary relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent unitary relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и унитарен РДИЕИ). Самостоятелният цялостен РДИЕИ и самостоятелният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent massive relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfdependent massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent massive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Самостоятелният градивен РДИЕИ и самостоятелният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent particular rele62
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfdependent particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent particular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и частен РДИЕИ). Самостоятелният основен РДИЕИ и самостоятелният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (self-dependent unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object selfdependent unicoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system self-dependent unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИЕИ и уникоален РДИЕИ).
Самостоятелният унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още единичен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (single relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен единичен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object single relevant dialectical economic exoingredient) и
системен единичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system single relevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 4). Тоест
самостоятелният РДИЕИ и унитарният РДИЕИ формират понятието за
единичен РДИЕИ (всички останали РДИЕИ, освен единичните РДИЕИ, са
съвкупностни РДИЕИ). Затова пък самостоятелният РДИЕИ или унитарният РДИЕИ формират понятието за негрупов релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (non-group relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен негрупов релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object non-group relevant dialectical economic exoingredient) и системен негрупов релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system non-group relevant dialectical economic exoingredient)]
(всички останали РДИЕИ, освен негруповите РДИЕИ, са групови РДИЕИ).
Разновидности на негруповия РДИЕИ са разновидностите на самостоятелния
РДИЕИ и тези на унитарния РДИЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Клетъчен РДИЕИ
Дукоплетен
РДИЕИ

Унитарен РДИЕИ
Релевантен диалектически
икономически ексоингредиент (РДИЕИ)

Основен РДИЕИ

Съвместим РДИЕИ

Градивен РДИЕИ
Цялостен Дукоален
РДИЕИ
РДИЕИ

Дукоплетен
РДИЕИ

Единен
РДИЕИ

Изходен
РДИЕИ

Външен
РДИЕИ

Самостоятелен унитарен РДИЕИ =
= единичен РДИЕИ

Самостоятелен
дукоплетен
РДИЕИ

Мултисеплетен унитарен РДИЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИЕИ =
групов
РДИЕИ

Мултисеален
РДИЕИ
Мулти-сеплетен
РДИЕИ

Отделен РДИЕИ
Съставен РДИЕИ

Самостоятелен РДИЕИ
Мултисеплетен
РДИЕИ

Самостоен РДИЕИ

Вътрешен
РДИЕИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен РДИЕИ, мултисеплетният
унитарен РДИЕИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) РДИЕИ образуват съвкупностните РДИЕИ. Самостоятелният дукоплетен РДИЕИ, мултисеплетният унитарен РДИЕИ и самостоятелният унитарен (единичният) РДИЕИ образуват негруповите РДИЕИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.9. Комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Единният и съставният РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(combined relevant dialectical economic exoingredient) (тъй като е масив от изходни и външни РДИЕИ) [в т.ч. обектен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined relevant dialectical
economic exoingredient) и системен комбиниран релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system combined relevant dialectical economic
exoingredient)], така че единният РДИЕИ е единен комбиниран РДИЕИ, а съставният РДИЕИ е съставен комбиниран РДИЕИ. От своя страна комбинираният РДИЕИ и изходния РДИЕИ са разновидности на самостойния РДИЕИ.
Разновидности на комбинирания РДИЕИ са: (1) комбинираният вътрешен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined internal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined internal relevant dialectical economic exoingredient) и системен
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined internal relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е комбиниран РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) комбинираният външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(combined external relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined external relevant dialectical economic exoingredient) и
системен комбиниран външен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system combined external relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и външен РДИЕИ), (3) комбинираният цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined entire relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined entire relevant dialectical economic exoingredient)
и системен комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined entire relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) комбинираният дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined ducoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ексоингредиент* (object combined ducoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined ducoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5) комбинираният дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined ducoplete relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined ducoplete relevant
dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined
ducoplete relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка* (combined
relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка* (object combined relevant dialectical economic cell) и системна комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка* (system combined relevant dialectical economic cell)].
Комбинираният вътрешен РДИЕИ и комбинираният външен РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (combined constructive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined
constructive relevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран
градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и градивен РДИЕИ). От своя страна комбинираният градивен РДИЕИ и комбинираният цялостен РДИЕИ са разновидности на
по-общото понятие за комбиниран основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined basic relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined basic relevant dialectical
economic exoingredient) и системен комбиниран основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined basic relevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и основен РДИЕИ). Комбинираният дукоален РДИЕИ и комбинираният дукоплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------compatible relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object combined compatible relevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system combined compatible relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и съвместим РДИЕИ).
Комбинираният основен РДИЕИ и комбинираният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined cellular relevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
combined cellular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
комбиниран РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Комбинираният основен РДИЕИ и комбинираният дукоален РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (combined unitary relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined unitary relevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
combined unitary relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
комбиниран РДИЕИ и унитарен РДИЕИ). Комбинираният цялостен РДИЕИ и
комбинираният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined massive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран масивен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object combined massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined massive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и масивен РДИЕИ).
Комбинираният градивен РДИЕИ и комбинираният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined particular relevant dia67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен комбиниран частен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined particular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
комбиниран РДИЕИ и частен РДИЕИ). Комбинираният основен РДИЕИ и
комбинираният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (combined unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object combined unicoal relevant dialectical economic
exoingredient) и системен комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system combined unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИЕИ и уникоален
РДИЕИ).
Комбинираният масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още обобщен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (generalized relevant dialectical economic exoingredient)
[в т.ч. обектен обобщен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object generalized relevant dialectical economic exoingredient) и системен обобщен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system generalized relevant dialectical economic exoingredient)] (табл. 2). Тоест
комбинираният РДИЕИ и масивният РДИЕИ формират понятието за обобщен РДИЕИ (всички останали РДИЕИ, освен обобщените РДИЕИ, са начални
РДИЕИ). Затова пък комбинираният РДИЕИ или масивният РДИЕИ формират понятието за вторичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (secondary relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен вторичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object secondary relevant dialectical economic exoingredient) и системен
вторичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system secondary relevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали
РДИЕИ, освен вторичният РДИЕИ, са първични РДИЕИ). Разновидности на
вторичния РДИЕИ са разновидностите на комбинирания РДИЕИ и тези на масивния РДИЕИ.
Когато комбинираният РДИЕИ обхваща всички известни изходни РДИЕИ, тогава той е пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (full combined relevant dialectical economic exoingredi68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ent) [в т.ч. пълен обектен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (full object combined relevant dialectical economic
exoingredient) и пълен системен комбиниран релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (full system combined relevant dialectical economic exoingredient)] (вж. икономически конституит и фиг. 1 към икономически конститит), а когато комбинираният РДИЕИ обхваща част от всички
известни изходни РДИЕИ, тогава той е частичен комбиниран релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (partial combined relevant
dialectical economic exoingredient) [в т.ч. частичен обектен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (partial object
combined relevant dialectical economic exoingredient) и частичен системен
комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(partial system combined relevant dialectical economic exoingredient)] (вж. икономически контуит и фиг. 1 към икономически контит). Тези определения се
отнасят и за всички разновидности на комбинирания РДИЕИ.
2.10. Разединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Изходният и съставният РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(disunited relevant dialectical economic exoingredient) (тъй като не съдържа единен РДИЕИ) [в т.ч. обектен разединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited relevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited relevant dialectical economic exoingredient)],
така че изходният РДИЕИ е изходен разединен РДИЕИ, а съсъставния РДИЕИ е съставен разединен РДИЕИ. От своя страна разединеният РДИЕИ и
единният РДИЕИ са разновидности на самостойния РДИЕИ. Разновидности на
разединения РДИЕИ са: (1) разединеният вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited internal relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited internal relevant
dialectical economic exoingredient) и системен разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited internal
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ
и вътрешен РДИЕИ), (2) разединеният външен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (disunited external relevant dialectical eco69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited external relevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен външен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited external
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ
и външен РДИЕИ), (3) разединеният цялостен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (disunited entire relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited entire relevant dialectical
economic exoingredient) и системен разединен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited entire relevant
dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) разединеният дукоален релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (disunited ducoal relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (object disunited ducoal relevant dialectical
economic exoingredient) и системен разединен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited ducoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ и дукоален
РДИЕИ), (5) разединеният дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited ducoplete relevant dialectical economic
exoingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited ducoplete relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен
РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква разединена релевантна диалектическа икономическа клетка* (disunited relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна разединена релевантна диалектическа
икономическа клетка* (object disunited relevant dialectical economic cell) и
системна разединена релевантна диалектическа икономическа клетка*
(system disunited relevant dialectical economic cell)].
Разединеният вътрешен РДИЕИ и разединеният външен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited constructive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited con70
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------structive relevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
disunited constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно
е разединен РДИЕИ и градивен РДИЕИ). От своя страна разединеният градивен РДИЕИ и разединеният цялостен РДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за разединен основен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (disunited basic relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен разединен основен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object disunited basic relevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited basic relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ и основен РДИЕИ). Разединеният дукоален РДИЕИ и разединеният дукоплетен РДИЕИ са разновидности на
по-общото понятие за разединен съвместим релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (disunited compatible relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited compatible relevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited
compatible relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ и съвместим РДИЕИ). Разединеният основен РДИЕИ и разединеният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен
клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(disunited cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited cellular relevant dialectical economic exoingredient) и
системен разединен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (system disunited cellular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват разединената релевантна диалектическа икономическа клетка.
Разединеният основен РДИЕИ и разединеният дукоален РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited unitary relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited unitary relevant
dialectical economic exoingredient) и системен разединен унитарен релеван71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited unitary
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ
и унитарен РДИЕИ). Разединеният цялостен РДИЕИ и разединеният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен масивен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited massive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
disunited massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(system disunited massive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Разединеният градивен РДИЕИ и разединеният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited particular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited particular relevant dialectical economic
exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ и частен РДИЕИ). Разединеният основен РДИЕИ и разединеният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disunited unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disunited unicoal relevant
dialectical economic exoingredient) и системен разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disunited unicoal
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИЕИ
и уникоален РДИЕИ).
Разединеният частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още разделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (disjoint relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен разделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object disjoint relevant dialectical economic exoingredient) и системен
разделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system disjoint relevant dialectical economic exoingredient)]. Тоест разединеният
РДИЕИ и частният РДИЕИ формират понятието за разделен РДИЕИ (всички
останали РДИЕИ, освен разделените РДИЕИ, са съединени РДИЕИ). Затова
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пък разединеният РДИЕИ или частният РДИЕИ формират понятието за нехолистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(unwhole relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен нехолистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
unwhole relevant dialectical economic exoingredient) и системен нехолистичен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system unwhole
relevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали РДИЕИ, освен нехолистичните РДИЕИ, са холистични РДИЕИ). Разновидности на нехолистичния РДИЕИ са разновидностите на разединения РДИЕИ и тези на частния
РДИЕИ.
2.11. Унисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
Отделният и мултисеплетният РДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal relevant dialectical economic exoingredient) (тъй като съдържа
еднозначни самостойни РДИЕИ) [в т.ч. обектен унисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal relevant dialectical
economic exoingredient) и системен унисеален релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system uniseal relevant dialectical economic
exoingredient)], така че отделният РДИЕИ е отделен унисеален РДИЕИ, а
мултисеплетният РДИЕИ е мултисеплетен унисеален РДИЕИ. От своя страна унисеалният РДИЕИ и мултисеалният РДИЕИ са разновидности на самостойностия РДИЕИ. Разновидности на унисеалния РДИЕИ са: (1) унисеалният
вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(uniseal internal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal internal relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal internal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИЕИ и вътрешен РДИЕИ), (2) унисеалният външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(uniseal external relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(object uniseal external relevant dialectical economic exoingredient) и системен
унисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal external relevant dialectical economic exoingredient)] (той
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместно е унисеален РДИЕИ и външен РДИЕИ), (3) унисеалният цялостен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal entire
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален цялостен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal
entire relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
uniseal entire relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИЕИ и цялостен РДИЕИ), (4) унисеалният дукоален релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal ducoal relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal ducoal
relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal ducoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален
РДИЕИ и дукоален РДИЕИ), (5) унисеалният дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal ducoplete
relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален дукоплетен
релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal
ducoplete relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИЕИ и дукоплетен РДИЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (uniseal relevant
dialectical economic cell) [в т.ч. обектна унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (object uniseal relevant dialectical economic cell) и
системна унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка*
(system uniseal relevant dialectical economic cell)].
Унисеалният вътрешен РДИЕИ и унисеалният външен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal constructive relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal constructive
relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal
constructive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИЕИ и градивен РДИЕИ). От своя страна унисеалният градивен РДИЕИ и унисеалният цялостен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal basic relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
унисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal basic relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal basic relevant dialectical economic exoingredient)] (той
съвместно е унисеален РДИЕИ и основен РДИЕИ). Унисеалният дукоален
РДИЕИ и унисеалният дукоплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (uniseal compatible relevant dialectical economic exoingredient)
[в т.ч. обектен унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal compatible relevant dialectical economic
exoingredient) и системен унисеален съвместим релевантен диалектически
икономически ексоингредиент* (system uniseal compatible relevant dialectical
economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИЕИ и съвместим
РДИЕИ). Унисеалният основен РДИЕИ и унисеалният съвместим РДИЕИ са
разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal cellular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен релевантен
диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal cellular relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal cellular relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален
РДИЕИ и клетъчен РДИЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват унисеалната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Унисеалният основен РДИЕИ и унисеалният дукоален РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal unitary relevant dialectical
economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal unitary relevant
dialectical economic exoingredient) и системен унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal unitary
relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИЕИ
и унитарен РДИЕИ). Унисеалният цялостен РДИЕИ и унисеалният съвместим
РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (uniseal massive
relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal
massive relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system
uniseal massive relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е
унисеален РДИЕИ и масивен РДИЕИ). Унисеалният градивен РДИЕИ и унисеалният съвместим РДИЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент*
(uniseal particular relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен
унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal particular relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal particular relevant dialectical economic exoingredient)]
(той съвместно е унисеален РДИЕИ и частен РДИЕИ). Унисеалният основен
РДИЕИ и унисеалният дукомплетен РДИЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (uniseal unicoal relevant dialectical economic exoingredient) [в
т.ч. обектен унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object uniseal unicoal relevant dialectical economic exoingredient) и системен унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system uniseal unicoal relevant dialectical economic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИЕИ и уникоален РДИЕИ).
Унисеалният уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент е наречен още еднозначен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (one-valued relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч. обектен еднозначен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент* (object one-valued relevant dialectical economic exoingredient)
и системен еднозначен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system one-valued relevant dialectical economic exoingredient)]. Тоест
унисеалният РДИЕИ и уникоалният РДИЕИ формират понятието за еднозначен РДИЕИ (всички останали РДИЕИ, освен еднозначните РДИЕИ, са общи
РДИЕИ). Затова пък унисеалният РДИЕИ или уникоалният РДИЕИ формират понятието за невсеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (non-general relevant dialectical economic exoingredient) [в т.ч.
обектен невсеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object non-general relevant dialectical economic exoingredient) и системен
невсеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (sys76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tem non-general relevant dialectical economic exoingredient)] (всички останали
РДИЕИ, освен невсеобщите РДИЕИ, са всеобщи РДИЕИ). Разновидности на
невсеобщия РДИЕИ са разновидностите на унисеалния РДИЕИ и тези на уникоалния РДИЕИ.
В табл. 5 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икономически ексоингредиент, като са използвани изходните диалектически
понятия за икономическа ексосъщност и икономическо ексоявление, икономическо ексосъдържание и икономическа ексоформа, икономическа субстанция
и икономическа суперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------л. 5. Разновидности на релевантния диалектически икономически ексоингредиент [1]
Клетъчни РДИЕИ
Основни РДИЕИ
Самостойни
РДИЕИ

Съвместими РДИЕИ

Градивни РДИЕИ
Цялостни
РДИЕИ

Дукоални
РДИЕИ

Дукоплетни РДИЕИ

Вътрешни
РДИЕИ

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

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

Ик. ексодиспозант

Ик. ексодиспозат
(ик. ексодиспозификат)

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

Ик. ексоспецифант

Ик. ексоспецифат
(ик. ексоспецификат)

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

Ик. ексосустит (цялостно същество
или основание на ИЕП,
което има
динамичен
характер)

Ик. ексосустант

Ик. ексосустат (ик.
ексосустификат)

1

изх

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

2

изх

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

3

изх

Ик. ексосубстанция
(вътрешно
същество
или основание на ИЕП;
източник на
ексосуперстантата)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икономически ексоингредиент [2]
Клетъчни РДИЕИ
Основни РДИЕИ
Самостойни
РДИЕИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РДИЕИ

Градивни РДИЕИ
Цялостни
РДИЕИ

Дукоални
РДИЕИ

Дукоплетни РДИЕИ

Вътрешни
РДИЕИ

Външни
РДИЕИ

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

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

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

Ик. ексодиспецифант

Ик. ексодиспецификант

Ик ексоесфеноформант

Ик. ексоесфеноформат

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

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

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

Ик. ексодиспецифат

Ик. ексодиспецификат

Ик. ексоесфеноформатант

Ик. ексоесфеноформатат

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

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

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

Ик. ексодиспецифит

Ик. ексодиспецифитит

Ик. ексоесфеноформатинт

Ик. ексоесфеноформатит
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Клетъчни РДИЕИ
Основни РДИЕИ
Самостойни
РДИЕИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИЕИ

Градивни РДИЕИ
Цялостни
РДИЕИ

Дукоални
РДИЕИ

Дукоплетни РДИЕИ

Вътрешни
РДИЕИ

Външни
РДИЕИ

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

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

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

Ик. ексоспецисустант

Ик. ексоспецисустификант

ИК. ексосустрант

Ик. ексосустрат

Ик. ексосубстратат
(съвкупностна вътрешна основа на ИЕП;
съвкупностен източник
на ексосуперстрата)

Ик. ексосуперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИЕП; съвкупностен
начин на
осъществяване на ексосубстрата)

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

Ик. ексоспецисустат

Ик. ексоспецисустификат

Ик. ексосустратант

Ик. ексосустратат

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

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

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

Ик. ексоспецисустит

Ик. ексоспецисустифитит

Ик. ексосустратинт

Ик. ексосустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икономически ексоингредиент [4]
Клетъчни РДИЕИ
Основни РДИЕИ
Самостойни
РДИЕИ

Градивни РДИЕИ
Вътрешни
РДИЕИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИЕИ
Цялостни
РДИЕИ

Външни
РДИЕИ

Дукоални
РДИЕИ

Дукоплетни РДИЕИ

Ик. ексоексодисустант

Ик. ексодисустификант

Ик. ексосусенсант

Ик. ексосусенсат

Ик. ексодисустат

Ик. ексодисустификат

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

Ик. ексосуп- Ик. ексосусенс (феносенсит (цясуперстанта) лостно пред(външно
назначение
предназна- на ИЕП, което
чение на
има йерарИЕП; начин
хична динана постигане
мичност)
на ексосмисъла)

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

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

Ик. ексосусенстант

Ик. ексосусенстат

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

Ик. ексосуп- Ик. ексосуИк. ексосенсит
сенстатит
дисустит
(единно
(единно цявъншно
лостно предИк. ексопредназнаназначение
сусенстинт
чение на
на ИЕП, което
ИЕП; единен
има йерарначин на
хична динапостигане на
мичност)
ексосмисъла)

Ик. ексодисустифитит

81

Ик. ексосусенстатат
(съвкупностно цялостно
предназначение на ИЕП,
което има
йерархична
динамичност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икономически ексоингредиент [5]
Клетъчни РДИЕИ
Основни РДИЕИ
Самостойни
РДИЕИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РДИЕИ

Градивни РДИЕИ
Цялостни
РДИЕИ

Дукоални
РДИЕИ

Дукоплетни РДИЕИ

Ик. ексотристрант

Ик. ексотристратификант

Ик. ексореалитант

Ик. ексореалитат

Ик. ексотристрат

Ик. ексотристратификат

Ик. ексореали-титант

Ик. ексореали-титат

Ик. ексотристрит

Ик. ексотристратифитит

Ик. ексореали-титинт

Ик. ексореали-титит

Вътрешни
РДИЕИ

Външни
РДИЕИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ик. ексореалититатит
(единна цялостна реалност на ИЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 5. РДИЕИ означава релевантен диалектически икономически ексоингредиент(и), изх – изходен РДИЕИ, мал – мултисеален РДИЕИ,
мпл – мултисеплетен РДИЕИ, едн – единен РДИЕИ. Подчертаните понятия в
последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се
над тях на същата колона (които са отделни или единни РДИЕИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икономически, което за краткост е означено с Ик. Всеки РДИЕИ се отнася
за определен икономически ексопредмет (ИЕП). Когато ИЕП е икономически
обект, съответният РДИЕИ е обектен диалектически релевантен икономически ексоингредиент (ОРДИЕИ), а когато е икономическа система, съответният
РДИЕИ е системен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(СРДИЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОРДИЕИ, а другият за СРДИЕИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
вторичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
групов релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
еднозначен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
зависим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изведен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
начален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
негрупов релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
независим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
обобщен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
общ релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
първичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
релевантен диалектически икономически ексоингредиент;
самостоен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
системен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент)
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
холистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(relevant dialectical economic ingredient), релевантен икономически диингредиент, (*) – диалектически икономически ингредиент (ДИИ), който е единият
от двойка релевантни диалектически икономически ингредиенти на икономическия предмет, наречени градивни диалектически икономически ингредиенти (вж. диалектически икономически ингредиент), в частност градивни
релевантни диалектически икономически ингредиенти. Релевантният диалектически икономически ингредиент (РДИИ) е ДИИ, който е подходящ за
пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) РДИИ без посредничеството на трети ДИИ. Двойката от релевантни диалектически икономически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като релевантна
вътрешна и релевантна външна страна) на икономическия предмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на икономическия предмет се определя като релевантен икономически институит, релевантната външна страна – като релевантен икономически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече
като неделими страни) – като релевантен икономически конституит. Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (internal relevant dialectical economic ingredient), е
94

477

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------скрита (имплицирана) страна в икономическия предмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (external relevant dialectical economic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икономическия предмет. Чрез релевантната външна страна
икономическият предмет въздейства (оказва икономическо въздействие) върху
заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна. Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икономически противоположности и
взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икономическо
противоречие. Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният
РДИИ, докато релевантната вътрешна страна е по-динамичният РДИИ на икономическия предмет. Затова след определена степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности
на релевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната вътрешна
страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна страна).
Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както
и на икономическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото
съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна. С това
икономическият предмет преминава към друг икономически хомеостазис.
Когато икономическият предмет е икономически обект, тогава РДИИ е
обектен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
relevant dialectical economic ingredient) с разновидности обектен вътрешен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (object internal relevant dialectical economic ingredient) и обектен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object external relevant dialectical economic
ingredient). Когато икономическият предмет е икономическа система, тогава
РДИИ е системен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(system relevant dialectical economic ingredient) с разновидности системен
вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
internal relevant dialectical economic ingredient) и системен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system external relevant dialectical economic ingredient). Разграничават се още (1) релевантен диалекти95
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икотехномически ингредиент (РДИТИ) [с разновидности обектен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномика), (2) релевантен диалектически икореномически
ингредиент (РДИРИ) [с разновидности обектен релевантен диалектически
икореномически ингредиент* (object relevant dialectical ecorenomic ingredient)
и системен релевантен диалектически икореномически ингредиент* (system relevant dialectical ecorenomic ingredient)] (тук икореномиката е икономика
или икотехномика) и (3) релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (РДИУРИ) [с разновидности обектен релевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент* (object relevant dialectical ecounirenomic ingredient) и системен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system relevant dialectical ecounirenomic ingredient)] (тук икореномиката е икономика и икотехномика).
Значима разновидност на РДИИ е релевантният диалектически икономически ексоингредиент (РДИЕИ) (вж. и ексоикономика) [с разновидности
обектен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (object
relevant dialectical economic exoingredient) и системен релевантен диалектически икономически ексоингредиент* (system relevant dialectical economic
exoingredient)] [когато той е РДИИ на икономически ексопредмет, т.е. е РДИИ
с явно изразена (с операционализирана) икономическа структура]. Икономическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на
икономическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икономически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икономическата практика и го прави по-формализуем и помоделируем за целите на икономическото изследване и икономическото управление; представлява икономически предмет с явно изразена (до определена
степен на подробност) икономическа структура (в т.ч. и като последователност от икономически признаци, икономически характеристики и икономически въздействия, разглеждани като операции).
Разграничават се още (1) релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (РДИТЕИ) [с разновидности обектен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
96

479

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. ексоикотехномика), (2) релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (internal relevant dialectical ecorenomic exoingredient) (РДИРЕИ)
[с разновидности обектен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecorenomic exoingredient) и системен
релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecorenomic exoingredient)] (тук ексоикореномиката е ексоикономика или ексоикотехномика) и (3) релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (internal relevant dialectical ecounirenomic exoingredient) (РДИУРЕИ) [с разновидности обектен релевантен диалектически
икоуниреномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecounirenomic
exoingredient) и системен релевантен диалектически икоуниреномически
ексоингредиент* (system relevant dialectical ecounirenomic exoingredient)] (тук
ексоикореномиката е ексоикономика и ексоикотехномика).
Когато определен РДИИ на даден икономически предмет от своя страна
се разглежда също като икономически предмет [т.е. като икономически субпредмет* (economic subthing)] със свои РДИИ, последните се наричат релевантни диалектически икономически субингредиенти* (relevant dialectical economic subingredients) (РДИСИ) (те са РДИИ на икономическия субпредмет).
Разновидности на РДИСИ са обектният релевантен диалектически икономически субингредиент* (object relevant dialectical economic subingredient) и
системният релевантен диалектически икономически субингредиент*
(system relevant dialectical economic subingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икономически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икономически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни
диалектически икономически ингредиенти (вж. табл. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икономически ингредиент
Клетъчен РДИИ
Основен РДИИ

Съвместим РДИИ

Цялостен
РДИИ

Дукоален
РДИИ

Дукоплетен
РДИИ

Изходен
РДИИ

Изходен
вътрешен
РДИИ

Изходен
външен
РДИИ

Изходен
цялостен
РДИИ

Изходен
дукоален
РДИИ

Изходен
дукоплетен РДИИ

Единен
РДИИ

Единен
вътрешен
РДИИ

Единен
външен
РДИИ

Единен
цялостен
РДИИ

Единен
дукоален
РДИИ

Единен
дукоплетен РДИИ

Мултисеален
РДИИ

Градивен РДИИ

Мултисеален вътрешен
РДИИ

Мултисеален
външен
РДИИ

Мултисеален цялостен РДИИ

Мултисеален дукоален РДИИ

Мултисеален дукоплетен
РДИИ

Мултисеплетен
РДИИ

Отделен РДИИ
Съставен РДИИ

Самостоен РДИИ

Релевантен диалектически икономически
ингредиент (РДИИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИИ

Мултисеплетен
външен
РДИИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИИ

Мултисеплетен
дукоплетен РДИИ

Вътрешен
РДИИ

Външен
РДИИ

Пояснения за табл.1. РДИИ означава релевантен диалектически икономически
ингредиент(и). Всеки РДИИ се отнася за определен икономически предмет
(ИП). Когато ИП е икономически обект, съответният РДИИ е обектен релевантен диалектически икономически ингредиент (ОРДИИ), а когато е икономическа система, съответният РДИИ е системен релевантен диалектически икономически ингредиент (СРДИИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИИ, а другият за СРДИИ. От своя страна всеки един
от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран РДИИ, и друг за разновидностите на
частичния комбиниран РДИИ (вж. точка 2.9 на настоящата статия). Тези пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в статията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Разновидности на клетъчния релевантен диалектически икономически ингредиент
Множеството от релевантни диалектически икономически ингредиенти е
съставено от релевантни диалектически икономически клетки, всяка една
от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и дукомплетен
РДИИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се числят градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният, частният и
уникоалният РДИИ). Всички те са клетъчни РДИИ и са разновидности на
клетъчния РДИИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните и самостойните РДИИ образуват подразновидности на клетъчните и на самостойните
РДИИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните РДИИ.
1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент
Вътрешният и външният РДИИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния релевантен диалектически икономически ингредиент* (constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system constructive relevant dialectical
economic ingredient)], така че вътрешният РДИИ е вътрешен градивен РДИИ,
а външният РДИИ е външен градивен РДИИ. Вътрешни и външни градивни
РДИИ съответно са икономическата същност и икономическото явление,
икономическото съдържание и икономическата форма, икономическата субстанция и икономическата суперстанта и т.н. Вътрешният и външният
РДИИ в своята релевантна диалектическа цялостност образуват цялостния
релевантен диалектически икономически ингредиент* (entire relevant dialectical economic ingredient), който е и самият икономически предмет (последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен
цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
entire relevant dialectical economic ingredient) и системен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system entire relevant dialectical economic ingredient)]. Градивният и цялостният РДИИ са разновидности
на основния релевантен диалектически икономически ингредиент* (basic
relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен основен релевантен ди99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алектически икономически ингредиент* (object basic relevant dialectical economic ingredient) и системен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system basic relevant dialectical economic ingredient)], така
че градивният РДИИ е градивен основен РДИИ, а цялостният РДИИ е цялостен основен РДИИ.
Общо понятие за вътрешния и външния РДИИ е дукоалният релевантен
диалектически икономически ингредиент* (ducoal relevant dialectical economic ingredient) (двузначен РДИИ; РДИИ с две значения) [в т.ч. обектен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен дукоален релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system ducoal relevant dialectical
economic ingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен РДИИ, така че
дукоалният РДИИ е или вътрешен РДИИ, или външен РДИИ. Вътрешният и
външният РДИИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от РДИИ, която е понятието за дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (ducoplete relevant dialectical economic ingredient) (двуелементен
РДИИ) [в т.ч. обектен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object ducoplete relevant dialectical economic ingredient) и
системен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system ducoplete relevant dialectical economic ingredient)]. Дукоалният и
дукоплетния РДИИ са разновидности на съвместимия релевантен диалектически икономически ингредиент* (compatible relevant dialectical economic
ingredient) (съвместим на основния РДИИ) [в т.ч. обектен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compatible relevant dialectical
economic ingredient)], така че дукоалният РДИИ е дукоален съвместим РДИИ,
а дукоплетният РДИИ е дукоплетен съвместим РДИИ.
Основният и съвместимият РДИИ са разновидности на по-общото понятие
за клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (cellular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object cellular relevant dialectical economic ingredient) и системен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system cellular relevant dialectical economic ingredient)], така че основният РДИИ е основен клетъчен РДИИ, а съвместимият РДИИ е съвместим клетъчен РДИИ. Клетъчните РДИИ от даден самостоен вид образуват някаква релевантна диалектическа икономическа клетка*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна релевантна диалектическа
икономическа клетка* (object relevant dialectical economic cell) и системна
релевантна диалектическа икономическа клетка* (system relevant dialectical
economic cell)] в множеството от релевантен диалектически икономически ингредиенти; затова посоченото множество е семейство от релевантни диалектически икономически клетки. Който и да е релевантен диалектически икономически ингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икономическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент
Основният и дукоалният РДИИ са разновидности на унитарния релевантен диалектически икономически ингредиент* (unitary relevant dialectical
economic ingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен РДИИ) [в т.ч. обектен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object unitary relevant dialectical economic ingredient) и системен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system unitary relevant
dialectical economic ingredient)], така че основният РДИИ е основен унитарен
РДИИ, а дукоалният РДИИ е дукоален унитарен РДИИ. От своя страна унитарният РДИИ и дукоплетният РДИИ са разновидности на клетъчния РДИИ.
Цялостният и съвместимият РДИИ са разновидности на масивния релевантен диалектически икономически ингредиент* (massive relevant dialectical economic ingredient) (тъй като е масив от вътрешни и външни РДИИ) [в т.ч.
обектен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object massive relevant dialectical economic ingredient) и системен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system massive relevant dialectical economic ingredient)], така че цялостният РДИИ е цялостетн
масивен РДИИ, а съвместимият РДИИ е съвместим масивен РДИИ. От своя
страна масивният РДИИ и градивният РДИИ са разновидности на клетъчния
РДИИ.
Градивният и съвместимият РДИИ са разновидности на частния релевантен диалектически икономически ингредиент* (particular relevant dialectical economic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и външен
РДИИ) [в т.ч. обектен частен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object particular relevant dialectical economic ingredient) и системен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
particular relevant dialectical economic ingredient)], така че градивният РДИИ е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------градивен частен РДИИ, а съвместимият РДИИ е съвместим частен РДИИ.
От своя страна частният РДИИ и цялостният РДИИ са разновидности на клетъчния РДИИ.
Основният и дукоплетният РДИИ са разновидности на уникоалния релевантен диалектически икономически ингредиент* (unicoal relevant dialectical economic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни клетъчни РДИИ) [в т.ч.
обектен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object unicoal relevant dialectical economic ingredient) и системен уникоален
релевантен диалектически икономически ингредиент* (system unicoal relevant dialectical economic ingredient)], така че основният РДИИ е основен уникоален РДИИ, а дукоплетният РДИИ е дукомплетен уникоален РДИИ. От своя
страна уникоалният РДИИ и дукоалният РДИИ са разновидности на клетъчния
РДИИ.
2. Разновидности на самостойния релевантен диалектически икономически ингредиент
Разновидности на самостойния РДИИ са изходният, единният, мултисеалният и мултисеплетният РДИИ (табл. 1), както и комбинации от тях
(към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният,
комбинираният, разединеният и унисеалният РДИИ). Всички те са самостойни РДИИ и са разновидности на самостойния РДИИ.
2.1. Изходен релевантен диалектически икономически ингредиент
Изходният релевантен диалектически икономически ингредиент*
(initial relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system initial relevant dialectical economic ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност
има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на
други РДИИ и служи за извеждането на останалите РДИИ на същото това равнище. Разновидности на изходния РДИИ са: (1) изходният вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial internal relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object initial internal relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial internal relevant dialec102
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и вътрешен РДИИ),
(2) изходният външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial external relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial external relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен
външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
initial external relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен
РДИИ и външен РДИИ), (3) изходният цялостен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (initial entire relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial entire relevant dialectical economic ingredient) и
системен изходен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial entire relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е изходен РДИИ и цялостен РДИИ), (4) изходният дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial ducoal relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоален релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object initial ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial ducoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и дукоален РДИИ),
(5) изходният дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial ducoplete relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial ducoplete relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е изходен РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува
някаква изходна релевантна диалектическа икономическа клетка* (initial
relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна изходна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object initial relevant dialectical economic cell)
и системна изходна релевантна диалектическа икономическа клетка*
(system initial relevant dialectical economic cell)].
Изходният вътрешен РДИИ и изходният външен РДИИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial constructive relevant dialectical economic ingre103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dient) и системен изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial constructive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и градивен РДИИ), наречен още
първичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (primary
relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен първичен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object primary relevant dialectical
economic ingredient) и системен първичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system primary relevant dialectical economic ingredient)] (табл. 2). Тоест изходният РДИИ и градивният РДИИ формират понятието за първичен РДИИ (всички останали РДИИ, освен първичните РДИИ, са
вторични РДИИ). Затова пък изходният РДИИ или градивният РДИИ формират понятието за начален релевантен диалектически икономически ингредиент* (inceptive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен начален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object inceptive relevant dialectical economic ingredient) и системен начален първичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system inceptive relevant dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ, освен началните
РДИИ, са обобщени РДИИ). Разновидности на началния РДИИ са разновидностите на отделния РДИИ и тези на градивния РДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен релевантен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен РДИИ
Градивен РДИИ
Релевантен диалектически
икономически ингредиент
(РДИИ)

Основен РДИИ

Дукопл
етен
РДИИ

Изходен градивен
РДИИ =
= първичен РДИИ

Изходен масивен РДИИ

Комбиниран градивен РДИИ

Комбиниран масивен РДИИ =
= обобщен РДИИ

Мултисеален
РДИИ

Единен
РДИИ

Изходен
РДИИ

Външен
РДИИ

Цялостен Дукоален
РДИИ
РДИИ

Мултисеплетен
РДИИ

Отделен РДИИ
Съставен РДИИ

Изходен
РДИИ
Комбиниран РДИИ

Съвместим РДИИ

Градивен РДИИ
Вътрешен
РДИИ

Самостоен РДИИ

Масивен РДИИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен РДИИ, комбинираният градивен
РДИИ и комбиниранит масивен (обобщеният) РДИИ образуват вторичните
РДИИ. Изходният масивен РДИИ, комбинираният градивен РДИИ и изходният градивен (първичнияг) РДИИ образуват началните РДИИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Изходният градивен РДИИ и изходният цялостен РДИИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial basic relevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен изходен основен релевантен диалектически икономически ин105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиент* (object initial basic relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и основен РДИИ). Изходният дукоален РДИИ и изходният
дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial compatible relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial
compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
initial compatible relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и съвместим РДИИ). Изходният основен РДИИ и изходният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial cellular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial cellular
relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial cellular
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и клетъчен РДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват изходната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Изходният основен РДИИ и изходният дукоален РДИИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial unitary relevant dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен изходен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object initial unitary relevant dialectical economic ingredient) и
системен изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial unitary relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е изходен РДИИ и унитарен РДИИ). Изходният цялостен РДИИ и
изходният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial
massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object initial
massive relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен масивен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial massive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и
масивен РДИИ). Изходният градивен РДИИ и изходният съвместим РДИИ са
106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности на по-общото понятие за изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial particular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен частен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object initial particular relevant dialectical economic
ingredient) и системен изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial particular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и частен РДИИ). Изходният основен
РДИИ и изходният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (initial unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object initial unicoal relevant dialectical economic ingredient) и системен изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system initial unicoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИИ и уникоален РДИИ).
2.2. Единен релевантен диалектически икономически ингредиент
Единният релевантен диалектически икономически ингредиент*
(united relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united relevant dialectical economic ingredient) и системен единен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system united relevant dialectical economic ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност
има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран
от изходни РДИИ или от други единни РДИИ, но е неделим и не може да бъде
разложен обратно от формиралите го РДИИ на същото това равнище. Негови
разновидности са: (1) единният вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (united internal relevant dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен единен вътрешен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object united internal relevant dialectical economic ingredient) и
системен единен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united internal relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е единен РДИИ и вътрешен РДИИ), (2) единният външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (united external relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united external relevant dialectical economic ingredient) и системен единен външен релевантен диалек107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икономически ингредиент* (system united external relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и външен РДИИ), (3)
единният цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(united entire relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
united entire relevant dialectical economic ingredient) и системен единен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united
entire relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и
цялостен РДИИ), (4) единният дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (united ducoal relevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен единен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен единен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united ducoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и дукоален РДИИ), (5) единният дукоплетен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (united ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united ducoplete economic ingredient) и системен единен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united ducoplete relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) –
(5) образува някаква единна релевантна диалектическа икономическа
клетка* (united relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна единна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object united relevant dialectical economic cell) и системна единна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system united relevant dialectical economic cell)].
Единният цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още холистичен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (whole relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен холистичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
whole relevant dialectical economic ingredient) и системен холистичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system whole relevant
dialectical economic ingredient)]. Тоест единният РДИИ и цялостният РДИИ
формират понятието за холистичен РДИИ (всички останали РДИИ, освен холистичните РДИИ, са нехолистични РДИИ). Затова пък единният РДИИ или
цялостният РДИИ формират понятието за съединен релевантен диалектически икономически ингредиент* (joint relevant dialectical economic ingredi108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ent) [в т.ч. обектен съединен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object joint relevant dialectical economic ingredient) и системен съединен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system joint
relevant dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ, освен съединените РДИИ, са разделени РДИИ). Разновидности на съединения РДИИ са
разновидностите на единния РДИИ и тези на цялостния РДИИ.
Единният вътрешен РДИИ и единният външен РДИИ са разновидности на
по-общото понятие за единен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (united constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен единен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united constructive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и градивен РДИИ). От своя страна
единният градивен РДИИ и единният цялостен РДИИ са разновидности на пообщото понятие за единен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (united basic relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен единен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united basic relevant dialectical economic ingredient) и системен
единен основен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(system united basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
единен РДИИ и основен РДИИ). Единният дукоален РДИИ и единният дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим
релевантен диалектически икономически ингредиент* (united compatible
relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен единен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united compatible relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и
съвместим РДИИ). Единният основен РДИИ и единният съвместим РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (united cellular relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united cellular relevant dialectical
economic ingredient) и системен единен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united cellular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и клетъчен РДИИ). Посоче109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ните по-горе пет негови разновидности образуват единната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Единният основен РДИИ и единният дукоален РДИИ са разновидности на
по-общото понятие за единен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (united unitary relevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен единен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object united unitary relevant dialectical economic ingredient) и
системен единен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united unitary relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е единен РДИИ и унитарен РДИИ). Единният цялостен РДИИ и
единният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен
масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (united
massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен масивен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united massive relevant dialectical economic ingredient) и системен единен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united massive
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и масивен РДИИ). Единният градивен РДИИ и единният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен частен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (united particular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united particular relevant dialectical economic ingredient) и системен единен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system united particular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РДИИ и частен РДИИ). Единният основен
РДИИ и единният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие
за единен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (united unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object united unicoal relevant dialectical economic ingredient) и системен единен
уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
united unicoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен
РДИИ и уникоален РДИИ).
2.3. Отделен релевантен диалектически икономически ингредиент
Изходният РДИИ и единният РДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен релевантен диалектически икономически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(separate relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate relevant
dialectical economic ingredient) и системен отделен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate relevant dialectical economic
ingredient)], така че изходният РДИИ е изходен отделен РДИИ, а единният
РДИИ е единен отделен РДИИ. Негови разновидности са: (1) отделният
вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate
internal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
separate internal relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен
вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
separate internal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и вътрешен РДИИ), (2) отделният външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate external relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен външен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object separate external relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен външен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system separate external relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и външен РДИИ), (3) отделният цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(separate entire relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
separate entire relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
separate entire relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен
РДИИ и цялостен РДИИ), (4) отделният дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate ducoal relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object separate ducoal relevant dialectical economic
ingredient) и системен отделен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate ducoal relevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и дукоален РДИИ), (5) отделният
дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
separate ducoplete relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен
дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------separate ducoplete relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква отделна релевантна диалектическа икономическа клетка* (separate relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна отделна релевантна диалектическа
икономическа клетка* (object separate relevant dialectical economic cell) и
системна отделна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system separate relevant dialectical economic cell)].
Отделният вътрешен РДИИ и отделният външен РДИИ са разновидности
на по-общото понятие за отделен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен градивен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system separate constructive relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и градивен РДИИ). От
своя страна отделният градивен РДИИ и отделният цялостен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate basic relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен отделен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate basic relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate basic relevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и основен РДИИ). Отделният дукоален РДИИ и отделният дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент* (separate compatible relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate compatible relevant dialectical economic ingredient) и
системен отделен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент* (system separate compatible relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и съвместим РДИИ). Отделният основен
РДИИ и отделният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие
за отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate cellular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object separate cellular relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(system separate cellular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е отделен РДИИ и клетъчен РДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват отделната релевантна диалектическа икономическа
клетка.
Отделният основен релевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още предпоставен релевантен диалектически икономически ингредиент* (prerequisited relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен предпоставен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object prerequisited relevant dialectical economic ingredient) и системен
предпоставен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system prerequisited relevant dialectical economic ingredient)] (табл. 3). Тоест отделният РДИИ и основният РДИИ формират понятието за предпоставен
РДИИ (всички останали РДИИ, освен предпоставените РДИИ, са изведени
РДИИ). Затова пък отделният РДИИ или основният РДИИ формират понятието за независим релевантен диалектически икономически ингредиент*
(independent relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен независим
релевантен диалектически икономически ингредиент* (object independent
relevant dialectical economic ingredient) и системен независим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system independent relevant dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ, освен независимите РДИИ,
са зависими РДИИ). Разновидности на независимия РДИИ са разновидностите
на отделния РДИИ и тези на основния РДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим релевантен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен РДИИ
Основен РДИИ
Градивен РДИИ
Вътрешен
РДИИ

Външен
РДИИ

Цялостен
РДИИ

Дукоален
РДИИ

Дукоплетен
РДИИ

Отделен основен РДИИ =
= предпоставен РДИИ

Отделен съвместим
РДИИ

Съставен основен РДИИ

Съставен
съвместим РДИИ =
= зависим РДИИ

Мултисеален
РДИИ

Единен
РДИИ

Изходен
РДИИ

Съвместим РДИИ

Мултисеплетен
РДИИ

Отделен РДИИ
Съставен РДИИ

Самостоен РДИИ

Релевантен диалектически икономически ингредиент
(РДИИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим РДИИ, съставният основен РДИИ
и съставният съвместим (зависимият) РДИИ образуват изведените РДИИ. Отделният съвместим РДИИ, съставният основен РДИИ и отделният основен
(предпоставеният) РДИИ образуват независимите РДИИ. (Вж. поясненията
към табл. 1)
Отделният основен РДИИ и отделният дукоален РДИИ са разновидности
на по-общото понятие за отделен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate unitary relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate unitary relevant dialectical economic ingredi114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ent) и системен отделен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate unitary relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и унитарен РДИИ). Отделният цялостен
РДИИ и отделният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие
за отделен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(separate massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
separate massive relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен
масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
separate massive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и масивен РДИИ). Отделният градивен РДИИ и отделният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate particular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate particular
relevant dialectical economic ingredient) и системен отделен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate particular
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и частен РДИИ). Отделният основен РДИИ и отделният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (separate unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object separate unicoal relevant dialectical
economic ingredient) и системен отделен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system separate unicoal relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИИ и уникоален РДИИ).
2.4. Мултисеален релевантен диалектически икономически ингредиент
Мултисеалният релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseal relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal relevant dialectical economic ingredient)] е многозначен РДИИ (РДИИ с много значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв отделен РДИИ; той е
общо понятие за всички или за част от всички отделни РДИИ. Негови разно115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности са: (1) мултисеалният вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal internal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object multiseal internal relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal internal relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИИ и вътрешен РДИИ),
(2) мултисеалният външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal external relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален външен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseal external relevant dialectical economic ingredient) и
системен мултисеален външен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (system multiseal external relevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е мултисеален РДИИ и външен РДИИ), (3) мултисеалният
цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal
entire relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseal entire relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal entire relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален РДИИ и цялостен РДИИ), (4) мултисеалният дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal ducoal relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal ducoal
relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal ducoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИИ и дукоален РДИИ), (5) мултисеалният дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоплетен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object multiseal ducoplete relevant
dialectical economic ingredient) и системен мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal ducoplete relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseal relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеална релевантна диалекти116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа икономическа клетка* (object multiseal relevant dialectical economic cell)
и системна мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (system multiseal relevant dialectical economic cell)].
Мултисеалният дукоален релевантен диалектически икономически
ингредиент е наречен още всеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент* (general relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
всеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент* (object general relevant dialectical economic ingredient) и системен всеобщ релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system general relevant dialectical
economic ingredient)]. Тоест мултисеалният РДИИ и дукоалният РДИИ
формират понятието за всеобщ РДИИ (всички останали РДИИ, освен всеобщите РДИИ, са невсеобщи РДИИ). Затова пък мултисеалният РДИИ или дукоалният РДИИ формират понятието за общ релевантен диалектически
икономически ингредиент* (common relevant dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен общ релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object common relevant dialectical economic ingredient) и системен общ релевантен диалектически икономически ингредиент* (system common relevant
dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ, освен общите РДИИ,
са еднозначни РДИИ). Разновидности на общия РДИИ са разновидностите на
мултисеалния РДИИ и тези на дукоалния РДИИ.
Мултисеалният вътрешен РДИИ и мултисеалният външен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object multiseal constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal constructive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИИ и градивен РДИИ). От своя страна мултисеалният градивен РДИИ и
мултисеалният цялостен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal basic relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal basic relevant dialectical economic ingredient) и системен
мултисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИИ и основен РДИИ). Мултисеалният дукоален
117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РДИИ и мултисеалният дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент* (multiseal compatible relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal compatible relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИИ и съвместим РДИИ).
Мултисеалният основен РДИИ и мултисеалният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален клетъчен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (multiseal cellular relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален клетъчен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal
cellular relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален
клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseal cellular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален РДИИ и клетъчен РДИИ). Посочените по-горе пет негови
разновидности образуват мултисеалната релевантна диалектическа
икономическа
Мултисеалният
клетка.
основен РДИИ и мултисеалният дукоален РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal unitary relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal unitary relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален унитарен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseal unitary relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИИ и унитарен РДИИ). Мултисеалният цялостен РДИИ и мултисеалният съвместим
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal massive relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален масивен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal
massive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИИ и масивен РДИИ). Мултисеалният градивен РДИИ и мултисеалният
съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален
частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------particular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseal particular relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal particular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален РДИИ и частен РДИИ). Мултисеалният основен РДИИ и мултисеалният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseal unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal unicoal relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal unicoal relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е мултисеален РДИИ и уникоален РДИИ).
2.5. Мултисеплетен релевантен диалектически икономически ингредиент
Мултисеплетният релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseplete relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete relevant dialectical economic ingredient)] е понятие за съвкупност на
част от всички или за съвкупността от всички отделни РДИИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (multiseplete internal relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete internal relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен вътрешен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete internal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и
вътрешен РДИИ), (2) мултисеплетният външен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (multiseplete external relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete external relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete external relevant
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и външен РДИИ), (3) мултисеплетният цялостен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (multiseplete entire relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete entire relevant dialectical
economic ingredient) и системен мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete entire relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и цялостен РДИИ), (4) мултисеплетният дукоален релевантен диалектически
икономически ингредиент* (multiseplete ducoal relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete ducoal relevant dialectical
economic ingredient) и системен мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete ducoal relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и дукоален РДИИ), (5) мултисеплетният дукоплетен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (multiseplete ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete ducoplete economic ingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete ducoplete relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseplete relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseplete relevant dialectical economic cell)
и системна мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа
клетка* (system multiseplete relevant dialectical economic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още групов релевантен диалектически икономически ингредиент* (group relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен групов релевантен диалектически икономически ингредиент* (object group relevant dialectical economic ingredient) и системен групов релевантен диалектически икономически ингредиент* (system group relevant dialectical economic ingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният РДИИ и дукоплетният РДИИ формират понятието за групов РДИИ (всички останали
РДИИ, освен груповите РДИИ, са негрупови РДИИ). Затова пък мултисеп120
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------летният РДИИ или дукоплетният РДИИ формират понятието за съвкупностен релевантен диалектически икономически ингредиент* (totalitary
relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съвкупностен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object totalitary relevant dialectical economic ingredient) и системен съвкупностен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system totalitary relevant dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ, освен съвкупностните РДИИ, са
единични РДИИ). Разновидности на съвкупностния РДИИ са разновидностите
на мултисеплетния РДИИ и тези на дукоплетния РДИИ.
Мултисеплетният вътрешен РДИИ и мултисеплетният външен РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (multiseplete constructive relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен
градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete constructive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е мултисеплетен РДИИ и градивен РДИИ). От своя страна мултисеплетният
градивен РДИИ и мултисеплетният цялостен РДИИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete basic relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен основен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object multiseplete basic relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и основен
РДИИ). Мултисеплетният дукоален РДИИ и мултисеплетният дукоплетен
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен съвместим
релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete compatible relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseplete compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete compatible relevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и съвместим РДИИ). Мултисеплетният основен РДИИ и мултисеплетният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен релевантен ди121
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алектически икономически ингредиент* (multiseplete cellular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete cellular
relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен клетъчен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete
cellular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РДИИ и клетъчен РДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеплетният основен РДИИ и мултисеплетният дукоален РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete unitary relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete unitary relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete unitary relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен РДИИ и унитарен РДИИ). Мултисеплетният цялостен РДИИ и
мултисеплетният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete massive relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete massive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и масивен РДИИ).
Мултисеплетният градивен РДИИ и мултисеплетният съвместим РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен частен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (multiseplete particular relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete particular relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен
частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete particular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен РДИИ и частен РДИИ). Мултисеплетният основен РДИИ и
мултисеплетният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент* (multiseplete unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete unicoal relevant dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен уникоален релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system multiseplete unicoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИИ и уникоален РДИИ).
2.6. Съставен релевантен диалектически икономически ингредиент
Мултисеалният РДИИ и мултисеплетният РДИИ са разновидности на пообщото понятие за съставен релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
compound relevant dialectical economic ingredient) и системен съставен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound relevant dialectical economic ingredient)], така че мултисеалният РДИИ е мултисеален съставен РДИИ, а мултисеплетният РДИИ е мултисеплетен съставен
РДИИ. Негови разновидности са: (1) съставният вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound internal relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound internal relevant dialectical economic ingredient) и системен съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound internal relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и вътрешен
РДИИ), (2) съставният външен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (compound external relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound external relevant dialectical economic ingredient) и
системен съставен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound external relevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е съставен РДИИ и външен РДИИ), (3) съставният цялостен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound entire
relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound entire
relevant dialectical economic ingredient) и системен съставен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound entire
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и цялостен РДИИ), (4) съставният дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound ducoal relevant dialectical economic ingredi123
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ent) [в т.ч. обектен съставен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен съставен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound ducoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и дукоален РДИИ), (5) съставният
дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound ducoplete relevant dialectical economic ingredient) и системен
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound ducoplete relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е съставен РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува
някаква съставна релевантна диалектическа икономическа клетка*
(compound relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна съставна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object compound relevant dialectical economic cell) и системна съставна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system compound relevant dialectical economic cell)].
Съставният вътрешен РДИИ и съставният външен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (compound constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен съставен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound constructive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и градивен РДИИ). От своя страна съставният градивен РДИИ и съставният цялостен
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound basic relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound basic relevant dialectical economic ingredient) и системен съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и основен
РДИИ). Съставният дукоален РДИИ и съставният дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound compatible relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен съвместим релевантен диа124
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икономически ингредиент* (object compound compatible relevant
dialectical economic ingredient) и системен съставен съвместим релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system compound compatible
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и
съвместим РДИИ). Съставният основен РДИИ и съставният съвместим РДИИ
са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (compound cellular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object compound cellular relevant
dialectical economic ingredient) и системен съставен клетъчен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system compound cellular relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и клетъчен
РДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват съставната
релевантна диалектическа икономическа клетка.
Съставният съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още зависим релевантен диалектически икономически
ингредиент* (dependent relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
зависим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object dependent relevant dialectical economic ingredient) и системен зависим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system dependent relevant
dialectical economic ingredient)] (табл. 3). Тоест съставният РДИИ и съвместимият РДИИ формират понятието за зависим РДИИ (всички останали
РДИИ, освен зависимите РДИИ, са независими РДИИ). Затова пък съставният РДИИ или съвместимият РДИИ формират понятието за изведен релевантен диалектически икономически ингредиент* (deduced relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изведен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object deduced relevant dialectical economic ingredient) и системен изведен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system deduced relevant dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ, освен изведените РДИИ, са предпоставени РДИИ). Разновидности на изведения РДИИ са разновидностите на съставния РДИИ и тези на съвместимия РДИИ.
Съставният основен РДИИ и съставният дукоален РДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (compound unitary relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object compound unitary relevant dialectical eco125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient) и системен съставен унитарен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system compound unitary relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и унитарен РДИИ). Съставният цялостен РДИИ и съставният съвместим РДИИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound massive relevant dialectical economic ingredient) и системен съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound massive relevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и масивен РДИИ). Съставният
градивен РДИИ и съставният съвместим РДИИ са разновидности на пообщото понятие за съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (compound particular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound particular relevant dialectical economic ingredient) и системен съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system compound particular relevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е съставен РДИИ и частен РДИИ). Съставният основен РДИИ и съставният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото
понятие за съставен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент* (compound unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object compound unicoal relevant dialectical economic ingredient) и
системен съставен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент* (system compound unicoal relevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е съставен РДИИ и уникоален РДИИ).
2.7. Самостоен релевантен диалектически икономически ингредиент
Отделният РДИИ и съставният РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(self-valued relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued
relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system self-valued relevant dialectical economic ingredient)], така че отделният РДИИ е отделен самостоен
РДИИ, а съставният РДИИ е съставен самостоен РДИИ. Негови разно126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности са: (1) самостойният вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued internal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued internal relevant dialectical economic
ingredient) и системен самостоен вътрешен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system self-valued internal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИИ и вътрешен РДИИ), (2)
самостойният външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued external relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоен външен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object self-valued external relevant dialectical economic ingredient) и системен
самостоен външен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(system self-valued external relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИИ и външен РДИИ), (3) самостойният цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued entire relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued entire
relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued entire
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИИ и
цялостен РДИИ), (4) самостойният дукоален релевантен диалектически
икономически ингредиент* (self-valued ducoal relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object self-valued ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued ducoal relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИИ и дукоален РДИИ), (5)
самостойният дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object self-valued ducoplete relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен дукоплетен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system self-valued ducoplete relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИИ и дукоплетен РДИИ).
Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна релевантна диалектическа
икономическа клетка* (self-valued relevant dialectical economic cell) [в т.ч.
обектна самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка*
127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(object self-valued relevant dialectical economic cell) и системна самостойна
релевантна диалектическа икономическа клетка* (system self-valued relevant dialectical economic cell)].
Самостойният вътрешен РДИИ и самостойният външен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued constructive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИИ
и градивен РДИИ). От своя страна самостойният градивен РДИИ и самостойният цялостен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен
основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued
basic relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object selfvalued basic relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system selfvalued basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен
РДИИ и основен РДИИ). Самостойният дукоален РДИИ и самостойният дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued
compatible relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
self-valued compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued compatible relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е самостоен РДИИ и съвместим РДИИ). Самостойният основен
РДИИ и самостойният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued cellular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object self-valued cellular relevant dialectical economic ingredient)
и системен самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (system self-valued cellular relevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е самостоен РДИИ и клетъчен РДИИ). Посочените по-горе пет
негови разновидности образуват самостойната релевантна диалектическа
128
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа клетка. Който и да е релевантен диалектически икономически
ингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икономическа клетка.
Самостойният основен РДИИ и самостойният дукоален РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued unitary relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued unitary relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued unitary relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИИ и унитарен
РДИИ). Самостойният цялостен РДИИ и самостойният съвместим РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued massive relevant
dialectical economic ingredient) и системен самостоен масивен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system self-valued massive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостойен РДИИ и масивен РДИИ). Самостойният градивен РДИИ и самостойният съвместим
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued particular relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object self-valued particular relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued particular
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИИ и
частен РДИИ). Самостойният основен РДИИ и самостойният дукомплетен
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-valued unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued unicoal relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоен уникоален
релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued
unicoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен
РДИИ и уникоален РДИИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.8. Самостоятелен релевантен диалектически икономически ингредиент
Отделният и мултисеалният РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent relevant dialectical economic ingredient) (тъй като е едноелементен самостоен РДИИ) [в т.ч. обектен самостоятелен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent relevant dialectical
economic ingredient)], така че отделния РДИИ е отделен самостоятелен
РДИИ, а мултисеалният РДИИ е мултисеален самостоятелен РДИИ. От
своя страна самостоятелният РДИИ и мултисеплетният РДИИ са разновидности на самостойния РДИИ. Разновидности на самостоятелния РДИИ са: (1) самостоятелният вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent internal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent internal relevant dialectical economic
ingredient) и системен самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent internal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИИ и вътрешен
РДИИ), (2) самостоятелният външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent external relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent external relevant dialectical
economic ingredient) и системен самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent external relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИИ и
външен РДИИ), (3) самостоятелният цялостен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (self-dependent entire relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent entire relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен цялостен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent entire relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИИ и
цялостен РДИИ), (4) самостоятелният дукоален релевантен диалектически
икономически ингредиент* (self-dependent ducoal relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален релевантен диалекти130
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икономически ингредиент* (object self-dependent ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дукоален релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent ducoal
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИИ
и дукоален РДИИ), (5) самостоятелният дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent ducoplete relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent ducoplete
relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system selfdependent ducoplete relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна релевантна диалектическа икономическа клетка* (selfdependent relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна
релевантна диалектическа икономическа клетка* (object self-dependent
relevant dialectical economic cell) и системна самостоятелна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system self-dependent relevant dialectical
economic cell)].
Самостоятелният вътрешен РДИИ и самостоятелният външен РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (self-dependent constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent
constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent constructive relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е самостоятелен РДИИ и градивен РДИИ). От своя страна самостоятелният градивен РДИИ и самостоятелният цялостен РДИИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоятелен основен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (self-dependent basic relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent basic relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent basic relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИИ и основен РДИИ). Самостоятелният дукоален РДИИ и самостоятелният дукоплетен
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим
131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent compatible relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
self-dependent compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent compatible relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИИ и съвместим РДИИ). Самостоятелният основен РДИИ и самостоятелният съвместим РДИИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent cellular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent cellular relevant
dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent
cellular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РДИИ и клетъчен РДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Самостоятелният основен РДИИ и самостоятелният дукоален РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (self-dependent unitary relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent
unitary relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен
унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
self-dependent unitary relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен РДИИ и унитарен РДИИ). Самостоятелният цялостен РДИИ и
самостоятелният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent massive relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен масивен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system self-dependent massive relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИИ и масивен РДИИ).
Самостоятелният градивен РДИИ и самостоятелният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent particular relevant dia132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent particular relevant dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен частен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (system selfdependent particular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
самостоятелен РДИИ и частен РДИИ). Самостоятелният основен РДИИ и самостоятелният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent unicoal relevant dialectical economic
ingredient) и системен самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent unicoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИИ и уникоален
РДИИ).
Самостоятелният унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още единичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (single relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен единичен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object single relevant dialectical economic ingredient) и системен единичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system single relevant
dialectical economic ingredient)] (табл. 4). Тоест самостоятелният РДИИ и
унитарният РДИИ формират понятието за единичен РДИИ (всички останали
РДИИ, освен единичните РДИИ, са съвкупностни РДИИ). Затова пък самостоятелният РДИИ или унитарният РДИИ формират понятието за негрупов релевантен диалектически икономически ингредиент* (non-group relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен негрупов релевантен диалектически икономически ингредиент* (object non-group relevant dialectical
economic ingredient) и системен негрупов релевантен диалектически икономически ингредиент* (system non-group relevant dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ, освен негруповите РДИИ, са групови РДИИ).
Разновидности на негруповия РДИИ са разновидностите на самостоятелния
РДИИ и тези на унитарния РДИИ.
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов релевантен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен РДИИ
Дукоплетен
РДИИ

Унитарен РДИИ
Релевантен диалектически икономически ингредиент (РДИИ)

Основен РДИИ
Градивен РДИИ

Цялостен Дукоален
РДИИ
РДИИ

Дукоплетен
РДИИ

Единен
РДИИ

Изходен
РДИИ

Външен
РДИИ

Самостоятелен унитарен РДИИ =
= единичен РДИИ

Самостоятелен
дукоплетен
РДИИ

Мултисеплетен унитарен РДИИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИИ =
групов
РДИИ

Мултисеплетен РДИИ

Мултисеален
РДИИ

Отделен РДИИ
Съставен РДИИ

Мултисеплетен РДИИ

Самостоятелен РДИИ

Вътрешен
РДИИ

Самостоен РДИИ

Съвместим РДИИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен РДИИ, мултисеплетният
унитарен РДИИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) РДИИ образуват
съвкупностните РДИИ. Самостоятелният дукоплетен РДИИ, мултисеплетни134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят унитарен РДИИ и самостоятелният унитарен (единичният) РДИИ образуват
негруповите РДИИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
2.9. Комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент
Единният и съставният РДИИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined relevant dialectical economic ingredient) (тъй като е масив от изходни и
външни РДИИ) [в т.ч. обектен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined relevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined relevant dialectical economic ingredient)], така че
единният РДИИ е единен комбиниран РДИИ, а съставният РДИИ е съставен
комбиниран РДИИ. От своя страна комбинираният РДИИ и изходния РДИИ
са разновидности на самостойния РДИИ. Разновидности на комбинирания
РДИИ са: (1) комбинираният вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined internal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined internal relevant dialectical economic
ingredient) и системен комбиниран вътрешен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system combined internal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и вътрешен РДИИ), (2)
комбинираният външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined external relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined external relevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined external relevant dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е комбиниран РДИИ и външен РДИИ), (3) комбинираният
цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined
entire relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
combined entire relevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined entire relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
комбиниран РДИИ и цялостен РДИИ), (4) комбинираният дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined ducoal relevant
135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined ducoal
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и
дукоален РДИИ), (5) комбинираният дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined ducoplete relevant
dialectical economic ingredient) и системен комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined ducoplete
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и
дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка* (combined relevant dialectical
economic cell) [в т.ч. обектна комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка* (object combined relevant dialectical economic cell) и системна комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка*
(system combined relevant dialectical economic cell)].
Комбинираният вътрешен РДИИ и комбинираният външен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined constructive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object combined constructive
relevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined constructive relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
РДИИ и градивен РДИИ). От своя страна комбинираният градивен РДИИ и
комбинираният цялостен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined basic relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined basic relevant dialectical economic ingredient) и системен
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и основен РДИИ). Комбинираният дукоален
РДИИ и комбинираният дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото
понятие за комбиниран съвместим релевантен диалектически икономи136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиент* (combined compatible relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран съвместим релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object combined compatible relevant dialectical
economic ingredient) и системен комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system combined compatible relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и съвместим РДИИ). Комбинираният основен РДИИ и комбинираният съвместим
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined cellular
relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined cellular relevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
combined cellular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и клетъчен РДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Комбинираният основен РДИИ и комбинираният дукоален РДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined unitary relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined unitary relevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран унитарен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system combined unitary relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и унитарен
РДИИ). Комбинираният цялостен РДИИ и комбинираният съвместим РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран масивен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (combined massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран масивен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object combined massive relevant
dialectical economic ingredient) и системен комбиниран масивен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system combined massive relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и масивен
РДИИ). Комбинираният градивен РДИИ и комбинираният съвместим РДИИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined particular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен релевантен ди137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алектически икономически ингредиент* (object combined particular relevant
dialectical economic ingredient) и системен комбиниран частен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system combined particular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и частен РДИИ). Комбинираният основен РДИИ и комбинираният дукомплетен
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (combined unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object combined unicoal relevant dialectical economic ingredient) и системен комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
combined unicoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИИ и уникоален РДИИ).
Комбинираният масивен релевантен диалектически икономически
ингредиент е наречен още обобщен релевантен диалектически икономически ингредиент* (generalized relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен обобщен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object generalized relevant dialectical economic ingredient) и системен обобщен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (system generalized
relevant dialectical economic ingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният РДИИ
и масивният РДИИ формират понятието за обобщен РДИИ (всички останали
РДИИ, освен обобщените РДИИ, са начални РДИИ). Затова пък комбинираният РДИИ или масивният РДИИ формират понятието за вторичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (secondary relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен вторичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object secondary relevant dialectical economic ingredient) и системен вторичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system secondary relevant dialectical economic
ingredient)] (всички останали РДИИ, освен вторичният РДИИ, са първични
РДИИ). Разновидности на вторичния РДИИ са разновидностите на комбинирания РДИИ и тези на масивния РДИИ.
Когато комбинираният РДИИ обхваща всички известни изходни РДИИ,
тогава той е пълен комбиниран релевантен диалектически икономически
ингредиент* (full combined relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент* (full object combined relevant dialectical economic ingredient) и пълен
системен комбиниран релевантен диалектически икономически ингреди138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (full system combined relevant dialectical economic ingredient)] (вж. икономически конституит и фиг. 1 към икономически конститит), а когато комбинираният РДИИ обхваща част от всички известни изходни РДИИ, тогава
той е частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент* (partial combined relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. частичен обектен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент* (partial object combined relevant dialectical economic ingredient) и
частичен системен комбиниран релевантен диалектически икономически
ингредиент* (partial system combined relevant dialectical economic ingredient)]
(вж. икономически контуит и фиг. 1 към икономически контит). Тези определения се отнасят и за всички разновидности на комбинирания РДИИ.
2.10. Разединен релевантен диалектически икономически ингредиент
Изходният и съставният РДИИ са разновидности на по-общото понятие за
разединен релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited relevant dialectical economic ingredient) (тъй като не съдържа единен
РДИИ) [в т.ч. обектен разединен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object disunited relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited relevant dialectical economic ingredient)], така че изходният РДИИ
е изходен разединен РДИИ, а съсъставния РДИИ е съставен разединен
РДИИ. От своя страна разединеният РДИИ и единният РДИИ са разновидности на самостойния РДИИ. Разновидности на разединения РДИИ са: (1) разединеният вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited internal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited internal relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited internal relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е разединен РДИИ и вътрешен РДИИ), (2) разединеният външен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited external
relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited external
relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited external
relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и
външен РДИИ), (3) разединеният цялостен релевантен диалектически ико139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически ингредиент* (disunited entire relevant dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object disunited entire relevant dialectical economic
ingredient) и системен разединен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited entire relevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и цялостен РДИИ), (4) разединеният дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент*
(disunited ducoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object
disunited ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен
дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
disunited ducoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и дукоален РДИИ), (5) разединеният дукоплетен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (disunited ducoplete relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited ducoplete relevant
dialectical economic ingredient) и системен разединен дукоплетен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system disunited ducoplete relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква разединена релевантна
диалектическа икономическа клетка* (disunited relevant dialectical economic
cell) [в т.ч. обектна разединена релевантна диалектическа икономическа
клетка* (object disunited relevant dialectical economic cell) и системна разединена релевантна диалектическа икономическа клетка* (system disunited
relevant dialectical economic cell)].
Разединеният вътрешен РДИИ и разединеният външен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited constructive relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited constructive relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и градивен
РДИИ). От своя страна разединеният градивен РДИИ и разединеният цялостен
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited basic relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен основен релевантен
140
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икономически ингредиент* (object disunited basic relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и основен РДИИ).
Разединеният дукоален РДИИ и разединеният дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited compatible relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен съвместим релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited compatible relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен
РДИИ и съвместим РДИИ). Разединеният основен РДИИ и разединеният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен клетъчен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited cellular
relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited cellular relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен клетъчен
релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited cellular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ
и клетъчен РДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
разединената релевантна диалектическа икономическа клетка.
Разединеният основен РДИИ и разединеният дукоален РДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited unitary relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited unitary relevant dialectical
economic ingredient) и системен разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited unitary relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и унитарен РДИИ).
Разединеният цялостен РДИИ и разединеният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited massive relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited massive relevant dialectical economic ingredient) и системен разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited massive relevant dialec141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и масивен РДИИ).
Разединеният градивен РДИИ и разединеният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited particular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited particular relevant dialectical
economic ingredient) и системен разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited particular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и частен РДИИ).
Разединеният основен РДИИ и разединеният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (disunited unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disunited unicoal relevant dialectical
economic ingredient) и системен разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system disunited unicoal relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИИ и уникоален РДИИ).
Разединеният частен релевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още разделен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (disjoint relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
разделен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object disjoint relevant dialectical economic ingredient) и системен разделен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system disjoint relevant dialectical
economic ingredient)]. Тоест разединеният РДИИ и частният РДИИ формират понятието за разделен РДИИ (всички останали РДИИ, освен разделените
РДИИ, са съединени РДИИ). Затова пък разединеният РДИИ или частният
РДИИ формират понятието за нехолистичен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (unwhole relevant dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен нехолистичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object unwhole relevant dialectical economic ingredient) и системен
нехолистичен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system unwhole relevant dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ,
освен нехолистичните РДИИ, са холистични РДИИ). Разновидности на нехолистичния РДИИ са разновидностите на разединения РДИИ и тези на частния
РДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.11. Унисеален релевантен диалектически икономически ингредиент
Отделният и мултисеплетният РДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален релевантен диалектически икономически ингредиент*
(uniseal relevant dialectical economic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни
самостойни РДИИ) [в т.ч. обектен унисеален релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object uniseal relevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal relevant dialectical economic ingredient)], така че отделният РДИИ е отделен унисеален РДИИ, а мултисеплетният РДИИ е мултисеплетен унисеален РДИИ. От своя страна унисеалният РДИИ и мултисеалният РДИИ са разновидности на самостойностия РДИИ. Разновидности на
унисеалния РДИИ са: (1) унисеалният вътрешен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (uniseal internal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (object uniseal internal relevant dialectical economic
ingredient) и системен унисеален вътрешен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (system uniseal internal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и вътрешен РДИИ), (2)
унисеалният външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal external relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object uniseal external relevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal external relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
унисеален РДИИ и външен РДИИ), (3) унисеалният цялостен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (uniseal entire relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal entire relevant dialectical
economic ingredient) и системен унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal entire relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и цялостен РДИИ), (4)
унисеалният дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal ducoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент*
(object uniseal ducoal relevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal ducoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален РДИИ и дукоален РДИИ), (5) унисеалният дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal ducoplete relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal ducoplete
relevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal ducoplete relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален
РДИИ и дукоплетен РДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална
релевантна диалектическа икономическа клетка* (uniseal relevant dialectical economic cell) [в т.ч. обектна унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (object uniseal relevant dialectical economic cell) и системна унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (system
uniseal relevant dialectical economic cell)].
Унисеалният вътрешен РДИИ и унисеалният външен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal constructive relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal constructive relevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal constructive relevant
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и градивен
РДИИ). От своя страна унисеалният градивен РДИИ и унисеалният цялостен
РДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal basic relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален основен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (object uniseal basic relevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal basic relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и основен РДИИ).
Унисеалният дукоален РДИИ и унисеалният дукоплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal compatible relevant dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal compatible relevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален съвместим релевантен
диалектически икономически ингредиент* (system uniseal compatible relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и съв144
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------местим РДИИ). Унисеалният основен РДИИ и унисеалният съвместим РДИИ
са разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен релевантен
диалектически икономически ингредиент* (uniseal cellular relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal cellular relevant dialectical economic ingredient) и системен унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal cellular relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и клетъчен
РДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват унисеалната
релевантна диалектическа икономическа клетка.
Унисеалният основен РДИИ и унисеалният дукоален РДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal unitary relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal unitary relevant dialectical
economic ingredient) и системен унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal unitary relevant dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и унитарен РДИИ).
Унисеалният цялостен РДИИ и унисеалният съвместим РДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен релевантен диалектически
икономически ингредиент* (uniseal massive relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal massive relevant dialectical economic
ingredient) и системен унисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal massive relevant dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и масивен РДИИ). Унисеалният
градивен РДИИ и унисеалният съвместим РДИИ са разновидности на пообщото понятие за унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal particular relevant dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен унисеален частен релевантен диалектически икономически
ингредиент* (object uniseal particular relevant dialectical economic ingredient) и
системен унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal particular relevant dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е унисеален РДИИ и частен РДИИ). Унисеалният основен РДИИ и
унисеалният дукомплетен РДИИ са разновидности на по-общото понятие за
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (uniseal unicoal relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal unicoal relevant dialectical economic ingredient) и системен
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal unicoal relevant dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИИ и уникоален РДИИ).
Унисеалният уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент е наречен още еднозначен релевантен диалектически икономически ингредиент* (one-valued relevant dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен еднозначен релевантен диалектически икономически ингредиент* (object one-valued relevant dialectical economic ingredient) и системен
еднозначен релевантен диалектически икономически ингредиент* (system
one-valued relevant dialectical economic ingredient)]. Тоест унисеалният РДИИ
и уникоалният РДИИ формират понятието за еднозначен РДИИ (всички останали РДИИ, освен еднозначните РДИИ, са общи РДИИ). Затова пък унисеалният РДИИ или уникоалният РДИИ формират понятието за невсеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент* (non-general relevant
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент* (object non-general relevant dialectical
economic ingredient) и системен невсеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент* (system non-general relevant dialectical economic ingredient)] (всички останали РДИИ, освен невсеобщите РДИИ, са всеобщи РДИИ).
Разновидности на невсеобщия РДИИ са разновидностите на унисеалния РДИИ
и тези на уникоалния РДИИ.
В табл. 5 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икономически ингредиент, като са използвани изходните диалектически понятия за икономическа същност и икономическо явление, икономическо съдържание и икономическа форма, икономическа субстанция и икономическа суперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икономически ингредиент [1]
Клетъчни РДИИ
Основни РДИИ
Самостойни
РДИИ

Съвместими РДИИ

Градивни РДИИ
Вътрешни
РДИИ

Външни
РДИИ

Цялостни
РДИИ

Дукоални
РДИИ

Дукоплетни РДИИ

1

изх

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

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

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

Ик. диспозант

Ик. диспозат (ик.
диспозификат)

2

изх

Ик. съдържание (вътрешно състояние на
ИП; източник на формата)

Ик. форма
(външно състояние на
ИП; начин на
съществуване на съдържанието)

Ик. специфит (цялостно състояние на ИП,
което има
устойчив характер)

Ик. специфант

Ик. специфат (ик.
спецификат)

3

изх

Ик. субстанция
(вътрешно
същество
или основание на ИП;
източник на
суперстантата)

Ик. суперстанта (външно същество или основание на
ИП; начин на
реализиране
на субстанцията)

Ик. сустит
(цялостно
същество
или основание на ИП,
което има
динамичен
характер)

Ик. сустант

Ик. сустат
(ик. сустификат)
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Клетъчни РДИИ
Основни РДИИ
Самостойни
РДИИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РДИИ

Градивни РДИИ
Цялостни
РДИИ

Дукоални
РДИИ

Дукоплетни РДИИ

Ик. есфеноформит (цялостно битие на ИП;
което има
йерархична
устойчивост)

Ик. диспецифант

Ик. диспецификант

Ик. есфеноформант

Ик. есфеноформат

Ик. диспецифат

Ик. диспецификат

Ик. есфеноформатант

Ик. есфеноформатат

Ик. диспецифит

Ик. дспецифитит

Ик. есфеноформатинт

Ик. есфеноформатит

Вътрешни
РДИИ

Външни
РДИИ

Ик. същина
(есконтент)
(вътрешно
битие на
ИП; източник на проявлението)

Ик. проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИП; начин на
изявяване на
битието)

Ик. есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИП; съвкупностен източник на
проявлението)

Ик. феноИк. есфеноформат
формататат
(съвкупнос- (съвкупносттно външно но цялостно
битие на
битие на ИП;
ИП; съвкупкоето има
ностен начин
йерархична
на изявяване устойчивост)
на битието)

Ик. есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИП; единен
източник на
проявлението)

Ик. феноформатит
(единно
външно битие на ИП;
единен начин на изявяване на
битието)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икономически ингредиент [3]
Клетъчни РДИИ
Основни РДИИ
Самостойни
РДИИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИИ

Градивни РДИИ
Цялостни
РДИИ

Дукоални
РДИИ

Дукоплетни РДИИ

Вътрешни
РДИИ

Външни
РДИИ

Ик. субстрат (вътрешна основа на ИП;
източник на
суперстрата)

Ик. суперстрат (супформа)
(външна основа на ИП;
начин на
осъществяване на субстрата)

Ик. сустрит
(цялостна
основа на ИП,
която има
динамична
устойчивост)

Ик. специсустант

Ик. специсустификант

Ик. сустрант

Ик. сустрат

Ик. субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ИП; съвкупностен източник на
суперстрата)

Ик. суперстратат (съвкупностна
външна основа на ИП;
съвкупностен начин на
осъществяване на субстрата)

Ик. сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на ИП,
която има
динамична
устойчивост)

Ик. специсустат

Ик. специсустификат

Ик. сустратант

Ик. сустратат

Ик. субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИП; единен
източник на
суперстратита)

Ик. суперстратит
(единна
външна основа на ИП;
единен начин на осъществяване
на субстратита)

Ик. сустрататит (единна цялостна
основа на ИП,
която има
динамична
устойчивост)

Ик. специсустит

Ик. специсустифитит

Ик. сустратинт

Ик. сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икономически ингредиент [4]
Клетъчни РДИИ
Основни РДИИ
Самостойни
РДИИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИИ

Градивни РДИИ
Цялостни
РДИИ

Дукоални
РДИИ

Дукоплетни РДИИ

Вътрешни
РДИИ

Външни
РДИИ

Ик. смисъл
(вътрешно
предназначение на
ИП; източник супсенса)

Ик. супсенс
(феносуперстанта) (външно предназначение
на ИП; начин
на постигане
на смисъла)

Ик. сусенсит
(цялостно
предназначение на ИП,
което има
йерархична
динамичност)

Ик. дисустант

Ик. дисустификант

Ик. сусенсант

Ик. сусенсат

Ик. сенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ИП; съвкупностен
източник
супсенса)

Ик. супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на ИП;
съвкупностен начин на
постигане на
смисъла)

Ик. сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ИП,
което има
йерархична
динамичност)

Ик. дисустат

Ик. дисустификат

Ик. сусенстант

Ик. сусенстат

Ик. сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИП; единен
източник
супсенса)

Ик. супсенсит (единно
външно
предназначение на ИП;
единен начин на постигане на
смисъла)

Ик. сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ИП,
което има
йерархична
динамичност)

Ик. дисустит

Ик. дисустифитит

Ик. сусенстинт

Ик. сусенстит

150

533

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икономически ингредиент [5]
Клетъчни РДИИ
Основни РДИИ
Самостойни
РДИИ

Градивни РДИИ
Вътрешни
РДИИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РДИИ
Цялостни
РДИИ

Външни
РДИИ

Ик. естество
Ик. дадеИк. реалитит
ност (външ(природа)
(цялостна
(вътрешна на реалност реалност на
реалност на на ИП; начин
ИП; която
ИП; източна валидизиима йерарник на даде- ране или утхична динаността)
върждаване
мична
на естество- устойчивост)
то)
Ик. натури- Ик. фактитат (съвкуп- тат (съвкупностна вътностна
решна реалвъншна реност на ИП;
алност на
съвкупИП; съвкупностен изностен начин
точник на
на валидизидадеността)
ране или утвърждаване
на естеството)

Ик. реалититатат (съвкупностна
цялостна
реалност на
ИП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

Ик. натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ИП; единен
източник на
дадеността)

Ик. реалититатит (единна цялостна
реалност на
ИП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

Ик. фактитит (единна
външна реалност на
ИП; единен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на естеството)
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Дукоални
РДИИ

Дукоплетни РДИИ

Ик. тристрант

Ик. тристратификант

Ик. реалитант

Ик. реалитат

Ик. тристрат

Ик. тристратификат

Ик. реалититант

Ик. реалититат

Ик. тристрит

Ик. тристратифитит

Ик. реалититинт

Ик. реалититит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 5. РДИИ означава релевантен диалектически икономически ингредиент(и), изх – изходен РДИИ, мал – мултисеален РДИИ, мпл – мултисеплетен РДИИ, едн – единен РДИИ. Подчертаните понятия в последните
две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на
същата колона (които са отделни или единни РДИИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икономически, което е означено с Ик. Всеки РДИИ се отнася за определен икономически предмет (ИП). Когато ИП е икономически обект, съответният РДИИ е
обектен релевантен диалектически икономически ингредиент (ОРДИИ), а когато е икономическа система, съответният РДИИ е системен релевантен диалектически икономически ингредиент (СРДИИ). Затова настоящата таблица
има още два варианта – единият за ОРДИИ, а другият за СРДИИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
всеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------групов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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 вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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 основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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 унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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 частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
първичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
релевантен диалектически икономически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
самостоен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен цялостен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент)
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически 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).
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical economic subexoingredient) – вж. релевантен
диалектически икономически ексоингредиент.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical economic subingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecorenomic exoingredient) (*) – диалектически
икореномически ексоингредиент (ДИРЕИ), който е единият от двойка релевантни диалектически икореномически ексоингредиенти на икореномическия
ексопредмет, наречени градивни диалектически икореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икореномически ексоингредиент), в частност
градивни релевантни диалектически икореномически ексоингредиенти;
общо понятие за (икономическа алтернатива между) релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, които са негови разновидности (то е или релевантен
диалектически икономически ексоингредиент, или релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство). Релевантният диалектически икореномически ексоингредиент
(РДИРЕИ) е ДИРЕИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване
с другия (от двойката) РДИРЕИ без посредничеството на трети ДИРЕИ.
Двойката от релевантни диалектически икореномически ексоингредиенти са
две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна
външна страна) на икореномическия ексопредмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на
икореномическия ексопредмет се определя като релевантен икореномически
ексоинституит, релевантната външна страна – като релевантен икореномически ексоексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------като неделими страни) – като релевантен икореномически ексоконституит.
Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен диалектически
икореномически ексоингредиент* (internal relevant dialectical ecorenomic
exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в икореномическия ексопредмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (external relevant dialectical
ecorenomic exoingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икореномическия ексопредмет. Чрез релевантната външна страна икореномическият ексопредмет въздейства (оказва икореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна,
която се разкрива чрез релевантната външна страна на икореномическия ексопредмет. Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна
е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има
релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икореномическо противоречие. Обичайно релевантната външна страна е
по-консервативният РДИРЕИ, докато релевантната вътрешна страна е подинамичният РДИРЕИ на икореномическия ексопредмет. Затова след определена степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната вътрешна страна вече не се помества в старата
рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икореномическия ексопредмет
като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна. С това икореномическият ексопредмет
преминава към друг икореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато икореномическият ексопредмет е икореномически обект, тогава
РДИРЕИ е обектен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecorenomic exoingredient) с разновидности
обектен вътрешен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object internal relevant dialectical ecorenomic exoingredient) и обектен
външен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object external relevant dialectical ecorenomic exoingredient). Когато икореномичес178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кият ексопредмет е икореномическа система, тогава РДИРЕИ е системен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system relevant
dialectical ecorenomic exoingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system internal
relevant dialectical ecorenomic exoingredient) и системен външен релевантен
диалектически икореномически ексоингредиент* (system external relevant
dialectical ecorenomic exoingredient).
Когато определен РДИРЕИ на даден икореномически ексопредмет от
своя страна се разглежда също като икореномически ексопредмет [т.е. като
икореномически субпексоредмет* (ecorenomic subexothing)] със свои РДИРЕИ, последните се наричат релевантни диалектически икореномически
субексоингредиенти* (relevant dialectical ecorenomic subexoingredients)
(РДИРСЕИ) (те са РДИРЕИ на икореномическия субпредмет). Разновидности
на РДИРСЕИ са обектният релевантен диалектически икореномически
субексоингредиент* (object relevant dialectical ecorenomic subexoingredient) и
системният релевантен диалектически икореномически субексоингредиент* (system relevant dialectical ecorenomic subexoingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икореномически ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икореномически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни диалектически икореномически ексоингредиенти (вж. табл. 1). (Вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икореномически ексоингредиент, като са използвани изходните диалектически
понятия за икореномическа ексосъщност и икореномическо ексоявление, икореномическо ексосъдържание и икореномическа ексоформа, икореномическа
ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икореномически ексоингредиент
Клетъчен РДИРЕИ
Основен РДИРЕИ

Съвместим РДИРЕИ

Градивен РДИРЕИ
Вътрешен
РДИРЕИ

Външен
РДИРЕИ

Изходен
РДИРЕИ

Дукоплетен
РДИРЕИ

Изходен
вътрешен
РДИРЕИ

Изходен
външен
РДИРЕИ

Изходен
цялостен
РДИРЕИ

Изходен
дукоален
РДИРЕИ

Изходен
дукоплетен
РДИРЕИ

Единен
РДИРЕИ

Дукоален
РДИРЕИ

Единен
вътрешен
РДИРЕИ

Единен
външен
РДИРЕИ

Единен
цялостен
РДИРЕИ

Единен
дукоален
РДИРЕИ

Единен
дукоплетен
РДИРЕИ

Мултисеален
РДИРЕИ

Цялостен
РДИРЕИ

Мултисеален
вътрешен
РДИРЕИ

Мултисеален
външен
РДИРЕИ

Мултисеален цялостен
РДИРЕИ

Мултисеален дукоален
РДИРЕИ

Мултисеален дукоплетен
РДИРЕИ

Мултисеплетен
РДИРЕИ

Отделен РДИРЕИ
Съставен РДИРЕИ

Самостоен РДИРЕИ

Релевантен диалектически икореномически ексоингредиент
(РДИРЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИРЕИ

Мултисеплетен
външен
РДИРЕИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИРЕИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИРЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИРЕИ

Пояснения за табл. 1. РДИРЕИ означава релевантен диалектически икореномически ексоингредиент(и). Всеки РДИРЕИ се отнася за определен икореномически ексопредмет (ИРЕП). Когато ИРЕП е икореномически обект, съответният РДИРЕИ е обектен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент (ОРДИРЕИ), а когато е икореномическа система, съответният
РДИРЕИ е системен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент (СРДИРЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият
за ОРДИРЕИ, а другият за СРДИРЕИ. От своя страна всеки един от тези общо
три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите

180

563

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на пълния комбиниран РДИРЕИ, и друг за разновидностите на частичния
комбиниран РДИРЕИ.

181

564

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ексоингредиент [1]
Клетъчни РДИРЕИ
Самостойни
РДИРЕИ

Основни РДИРЕИ

Съвместими РДИРЕИ

Градивни РДИРЕИ
Вътрешни
РДИРЕИ

Външни
РДИРЕИ

Цялостни
РДИРЕИ

Дукоални
РДИРЕИ

Дукоплетни РДИРЕИ

1

изх

ИР ексосъщност
(вътрешна
определеност на
ИРЕП; източник на
ексоявлението)

ИР ексоявление (външна определеност на
ИРЕП; начин
на изразяване на ексосъщността)

ИР ексодиспозит (цялостна определеност на
ИРЕП, която
има йерархичен характер)

ИР ексодиспозант

ИР ексодиспозат
(ИР ексодиспозификат)

2

изх

ИР ексосъдържание
(вътрешно
състояние
на ИРЕП;
източник на
ексоформата)

ИР ексоформа
(външно състояние на
ИРЕП; начин
на съществуване на
ексосъдържанието)

ИР ексоспецифит (цялостно състояние на
ИРЕП, което
има устойчив
характер)

ИР ексоспецифант

ИР ексоспецифат
(ИР ексоспецификат)

3

изх

ИР ексосубстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ИРЕП; източник на
ексосуперстантата)

ИР ексосуперстанта
(външно
същество
или основание на
ИРЕП; начин
на реализиране на ексосубстанцията)

ИР ексосустит (цялостно същество
или основание на ИРЕП,
което има
динамичен
характер)

ИР ексосустант

ИР ексосустат (ИР
ексосустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ексоингредиент [2]
Клетъчни РДИРЕИ
Самостойни
РДИРЕИ

1

мал

2

мпл

едн

Основни РДИРЕИ

Съвместими РДИРЕИ

Градивни РДИРЕИ
Цялостни
РДИРЕИ

Дукоални
РДИРЕИ

Дукоплетни
РДИРЕИ

ИР ексодиспецифант

ИР ексодиспецификант

ИР ексоесфеноформант

ИР ексоесфеноформат

Вътрешни
РДИРЕИ

Външни
РДИРЕИ

ИР ексосъщина (ексоесконтент)
(вътрешно
битие на
ИРЕП; източник на
ексопроявлението)

ИР ексопроявление (ексофеноформа) (външно
битие на
ИРЕП; начин
на изявяване
на ексобитието)

ИР ексоесфеноформит
(цялостно
битие на
ИРЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИР ексоесконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ИРЕП; съвкупностен
източник на
ексопроявлението)

ИР ексофеноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИРЕП; съвкупностен
начин на
изявяване на
ексобитието)

ИР ексоесфеноформататат (съвкупностно
цялостно
битие на
ИРЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИР ексодиспе-цифат

ИР ексодиспецификат

ИР ексоесфеноформатант

ИР ексоесфеноформатат

ИР ексоесконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИРЕП; единен източник
на ексопроявлението)

ИР ексофеноформатит
(единно
външно битие на
ИРЕП; единен начин на
изявяване на
ексобитието)

ИР ексоесфеноформататит (единно цялостно
битие на
ИРЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИР ексодиспе-цифит

ИР ексодиспецифитит

ИР ексоесфеноформатинт

ИР ексоесфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ексоингредиент [3]
Клетъчни РДИРЕИ
Самостойни
РДИРЕИ

2

мал

3

мпл

едн

Основни РДИРЕИ

Съвместими РДИРЕИ

Градивни РДИРЕИ
Цялостни
РДИРЕИ

Дукоални
РДИРЕИ

Дукоплетни РДИРЕИ

Вътрешни
РДИРЕИ

Външни
РДИРЕИ

ИР ексосубстрат (вътрешна основа на ИРЕП;
източник на
ексосуперстрата)

ИР ексосуперстрат
(супформа)
(външна основа на
ИРЕП; начин
на осъществяване на
ексосубстрата)

ИР ексосустрит (цялостна основа на
ИРЕП, която
има динамична устойчивост)

ИР ексоспецисустант

ИР ексоспецисустификант

ИР ексосустрант

ИР ексосустрат

ИР ексосубстратат
(съвкупностна вътрешна основа на ИРЕП;
съвкупностен източник
на ексосуперстрата)

ИР ексосуперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИРЕП; съвкупностен
начин на
осъществяване на ексосубстрата)

ИР ексосустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ИРЕП, която
има динамична устойчивост)

ИР ексоспецисустат

ИР ексоспецисустификат

ИР ексосустратант

ИР ексосустратат

ИР ексосубстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИРЕП; единен източник
на ексосуперстратита)

ИР ексосуперстратит
(единна
външна основа на
ИРЕП; единен начин на
осъществяване на ексосубстратита)

ИР ексосустрататит
(единна цялостна основа на ИРЕП,
която има
динамична
устойчивост)

ИР ексоспецисустит

ИР ексоспецисустифитит

ИР ексосустратинт

ИР ексосустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ексоингредиент [4]
Клетъчни РДИРЕИ
Самостойни
РДИРЕИ

1

мал

3

мпл

едн

Основни РДИРЕИ

Съвместими РДИРЕИ

Градивни РДИРЕИ
Цялостни
РДИРЕИ

Дукоални
РДИРЕИ

Дукоплетни РДИРЕИ

Вътрешни
РДИРЕИ

Външни
РДИРЕИ

ИР ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИРЕП;
източник
ексосупсенса)

ИР ексосупсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ИРЕП; начин
на постигане
на ексосмисъла)

ИР ексосусенсит (цялостно предназначение
на ИРЕП, което има йерархична
динамичност)

ИР ексоексодисустант

ИР ексодисустификант

ИР ексосусенсант

ИР ексосусенсат

ИР ексосенстат (съвкупностно
вътрешно
предназначение на
ИРЕП; съвкупностен
източник
ексосупсенса)

ИР ексосупсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ИРЕП; съвкупностен
начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИР ексосусенстатат
(съвкупностно цялостно
предназначение на ИРЕП,
което има
йерархична
динамичност)

ИР ексодисустат

ИР ексодисустификат

ИР ексосусенстант

ИР ексосусенстат

ИР ексосенсит (единно
вътрешно
предназначение на
ИРЕП; единен източник
ексосупсенса)

ИР ексосупсенсит
(единно
външно
предназначение на
ИРЕП; единен начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИР ексосусенстатит
(единно цялостно предназначение
на ИРЕП, което има йерархична
динамичност)

ИР ексодисустит

ИР ексодисустифитит

ИР ексосусенстинт

ИР ексосусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ексоингредиент [5]
Клетъчни РДИРЕИ
Самостойни
РДИРЕИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Основни РДИРЕИ

Съвместими РДИРЕИ

Градивни РДИРЕИ
Цялостни
РДИРЕИ

Дукоални
РДИРЕИ

Дукоплетни РДИРЕИ

ИР ексотристрант

ИР ексотристратификант

ИР ексореалитант

ИР ексореалитат

ИР ексотристрат

ИР ексотристратификат

ИР ексореали-титант

ИР ексореали-титат

ИР ексотристрит

ИР ексотристратифитит

ИР ексореали-титинт

ИР ексореали-титит

Вътрешни
РДИРЕИ

Външни
РДИРЕИ

ИР ексоестество (природа) (вътрешна реалност на
ИРЕП; източник на ексодадеността)

ИР ексодаденост (външна
реалност на
ИРЕП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
ексоестеството)

ИР ексореалитит (цялостна реалност на ИРЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ИР ексонатуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ИРЕП; съвкупностен
източник на
ексодадеността)

ИР ексофактитат (съвкупностна
външна реалност на
ИРЕП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

ИР ексореалититатат
(съвкупностна
цялостна реалност на
ИРЕП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИР ексонатуритит (единна вътрешна
реалност на
ИРЕП; единен
източник на
ексодадеността)

ИР ексофактитит (единна
външна реалност на
ИРЕП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

ИР ексореалититатит
(единна цялостна реалност на ИРЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. РДИРЕИ означава релевантен диалектически икореномически ексоингредиент(и), изх – изходен РДИРЕИ, мал – мултисеален РДИРЕИ, мпл – мултисеплетен РДИРЕИ, едн – единен РДИРЕИ. Подчертаните
понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РДИРЕИ и
имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават
само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икореномически, което е означено с ИР. Всеки РДИРЕИ се отнася за определен икореномически ексопредмет (ИРЕП). Когато ИРЕП е икореномически обект, съответният РДИРЕИ е обектен релевантен диалектически
икореномически ексоингредиент (ОРДИРЕИ), а когато е икореномическа система, съответният РДИРЕИ е системен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент (СРДИРЕИ). Затова настоящата таблица има още два
варианта – единият за ОРДИРЕИ, а другият за СРДИРЕИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
външен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент);
релевантен диалектически икореномически ексоингредиент;
системен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecorenomic ingredient) (*) – диалектически икореномически ингредиент (ДИРИ), който е единият от двойка релевантни диалектически икореномически ингредиенти на икореномическия предмет, наречени
градивни диалектически икореномически ингредиенти (вж. диалектически
икореномически ингредиент), в частност градивни релевантни диалектически икореномически ингредиенти; общо понятие за (икономическа алтернатива между) релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен диалектически икотехномически ингредиент, които са негови разновидности (то е или релевантен диалектически икономически ингредиент, или
релевантен диалектически икотехномически ингредиент, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство). Релевантният диалектически икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент (РДИРИ) е ДИРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено)
съчетаване с другия (от двойката) РДИРИ без посредничеството на трети ДИРИ. Двойката от релевантни диалектически икореномически ингредиенти са
две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна
външна страна) на икореномическия предмет и са характеристики на неговата
релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на икореномическия предмет се определя като релевантен икореномически институит,
релевантната външна страна – като релевантен икореномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като релевантен икореномически конституит. Релевантната вътрешна
страна, която е вътрешен релевантен диалектически икореномически ингредиент* (internal relevant dialectical ecorenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икореномическия предмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икореномически ингредиент* (external relevant dialectical ecorenomic ingredient), е разкрита (експлицирана)
страна в икореномическия предмет. Чрез релевантната външна страна икореномическият предмет въздейства (оказва икореномическо въздействие) върху
заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна на икореномическия предмет. Релевантната външна страна е начинът на експлициране
(на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна
страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно
диалектическо икореномическо противоречие. Обичайно релевантната външна
страна е по-консервативният РДИРИ, докато релевантната вътрешна страна е
по-динамичният РДИРИ на икореномическия предмет. Затова след определена
степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля
експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се
превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна
(релевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икореномическия предмет като цяло), така че
да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната
вътрешна страна. С това икореномическият предмет преминава към друг икореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато икореномическият предмет е икореномически обект, тогава РДИРИ е обектен релевантен диалектически икореномически ингредиент* (object relevant dialectical ecorenomic ingredient) с разновидности обектен вътрешен релевантен диалектически икореномически ингредиент* (object internal relevant dialectical ecorenomic ingredient) и обектен външен релевантен
диалектически икореномически ингредиент* (object external relevant dialectical ecorenomic ingredient). Когато икореномическият предмет е икореномическа
система, тогава РДИРИ е системен релевантен диалектически икореномически ингредиент* (system relevant dialectical ecorenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен диалектически икореномически
ингредиент* (system internal relevant dialectical ecorenomic ingredient) и системен външен релевантен диалектически икореномически ингредиент*
(system external relevant dialectical ecorenomic ingredient).
Значима разновидност на РДИРИ е релевантният диалектически икореномически ексоингредиент (РДИРЕИ) (вж. и ексоикореномика) [с разновидности обектен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecorenomic exoingredient) и системен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент* (system relevant
dialectical ecorenomic exoingredient)] [когато той е РДИРИ на икореномически
ексопредмет, т.е. е РДИРИ с явно изразена (с операционализирана) икореномическа структура]. Икореномическият ексопредмет е операционален начин
за означаване (на изразяване) на икореномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икореномически предмет, която
(за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икореномическата практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на икореномическото изследване и икореномическото управление; представлява икореномически
предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икореномическа структура (в т.ч. и като последователност от икореномически признаци,
икореномически характеристики и икореномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен РДИРИ на даден икореномически предмет от своя
страна се разглежда също като икореномически предмет [т.е. като икореномически субпредмет* (ecorenomic subthing)] със свои РДИРИ, последните се
наричат релевантни диалектически икореномически субингредиенти*
(relevant dialectical ecorenomic subingredients) (РДИРСИ) (те са РДИРИ на икореномическия субпредмет). Разновидности на РДИРСИ са обектният реле189
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен диалектически икореномически субингредиент* (object relevant dialectical ecorenomic subingredient) и системният релевантен диалектически
икореномически субингредиент* (system relevant dialectical ecorenomic subingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икореномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икореномически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни диалектически икореномически ингредиенти (вж. табл. 1). (Вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икореномически ингредиент, като са използвани изходните диалектически понятия за икореномическа същност и икореномическо явление, икореномическо
съдържание и икореномическа форма, икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икореномически ингредиент
Клетъчен РДИРИ
Основен РДИРИ

Съвместим РДИРИ

Градивен РДИРИ
Вътрешен
РДИРИ

Външен
РДИРИ

Изходен
РДИРИ

Дукоплетен
РДИРИ

Изходен
вътрешен
РДИРИ

Изходен
външен
РДИРИ

Изходен
цялостен
РДИРИ

Изходен
дукоален
РДИРИ

Изходен
дукоплетен
РДИРИ

Единен
РДИРИ

Дукоален
РДИРИ

Единен
вътрешен
РДИРИ

Единен
външен
РДИРИ

Единен
цялостен
РДИРИ

Единен
дукоален
РДИРИ

Единен
дукоплетен
РДИРИ

Мултисеален
РДИРИ

Цялостен
РДИРИ

Мултисеален
вътрешен
РДИРИ

Мултисеален
външен
РДИРИ

Мултисеален цялостен
РДИРИ

Мултисеален дукоален
РДИРИ

Мултисеален дукоплетен
РДИРИ

Мултисеплетен
РДИРИ

Отделен РДИРИ
Съставен РДИРИ

Самостоен РДИРИ

Релевантен диалектически икореномически ингредиент
(РДИРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИРИ

Мултисеплетен
външен
РДИРИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИРИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИРИ

Пояснения за табл. 1. РДИРИ означава релевантен диалектически икореномически ингредиент(и). Всеки РДИРИ се отнася за определен икореномически
предмет (ИРП). Когато ИРП е икореномически обект, съответният РДИРИ е
обектен релевантен диалектически икореномически ингредиент (ОРДИРИ), а
когато е икореномическа система, съответният РДИРИ е системен релевантен
диалектически икореномически ингредиент (СРДИРИ). Затова настоящата
таблица има още два варианта – единият за ОРДИРИ, а другият за СРДИРИ.
От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два
подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран РДИРИ, и
друг за разновидностите на частичния комбиниран РДИРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ингредиент [1]
Клетъчни РДИРИ
Основни РДИРИ
Самостойни
РДИРИ

Съвместими РДИРИ

Градивни РДИРИ
Вътрешни
РДИРИ

Външни
РДИРИ

Цялостни
РДИРИ

Дукоални
РДИРИ

Дукоплетни РДИРИ

1

изх

ИР същност
(вътрешна
определеност на
ИРП; източник на явлението)

ИР явление
(външна определеност
на ИРП; начин на изразяване на
същността)

ИР диспозит
(цялостна
определеност на ИРП,
която има
йерархичен
характер)

ИР диспозант

ИР диспозат (ИР
диспозификат)

2

изх

ИР съдържание (вътрешно състояние на
ИРП; източник на формата)

ИР форма
ИР специфит
(външно със(цялостно
тояние на
състояние на
ИРП; начин
ИРП, което
на съществу- има устойчив
ване на съхарактер)
държанието)

ИР специфант

ИР специфат (ИР
спецификат)

3

изх

ИР субстанция (вътрешно същество или
основание
на ИРП; източник на
суперстантата)

ИР суперстанта (външно същество или основание на
ИРП; начин
на реализиране на субстанцията)

ИР сустант

ИР сустат
(ИР сустификат)
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ИР сустит
(цялостно
същество
или основание на ИРП,
което има
динамичен
характер)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ингредиент [2]
Клетъчни РДИРИ
Основни РДИРИ
Самостойни
РДИРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РДИРИ

Градивни РДИРИ
Цялостни
РДИРИ

Дукоални
РДИРИ

Дукоплетни РДИРИ

ИР диспецифант

ИР диспецификант

ИР есфеноформант

ИР есфеноформат

Вътрешни
РДИРИ

Външни
РДИРИ

ИР същина
(есконтент)
(вътрешно
битие на
ИРП; източник на проявлението)

ИР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИРП; начин
на изявяване
на битието)

ИР есфеноформит (цялостно битие на ИРП;
което има
йерархична
устойчивост)

ИР есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИРП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ИР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ИР есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ИРП; което
има йерархична
устойчивост)

ИР диспецифат

ИР диспецификат

ИР есфеноформатант

ИР есфеноформатат

ИР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИРП; единен
източник на
проявлението)

ИР феноформатит
(единно
външно битие на ИРП;
единен начин на изявяване на
битието)

ИР есфеноформататит
(единно цялостно битие на ИРП;
което има
йерархична
устойчивост)

ИР диспецифит

ИР диспецифитит

ИР есфеноформатинт

ИР есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ингредиент [3]
Клетъчни РДИРИ
Основни РДИРИ
Самостойни
РДИРИ

Градивни РДИРИ
Цялостни
РДИРИ

Дукоални
РДИРИ

Дукоплетни РДИРИ

ИР субстрат ИР суперстрат (суп(вътрешна
основа на
форма)
ИРП; източ- (външна осник на сунова на ИРП;
перстрата)
начин на
осъществяване на субстрата)

ИР сустрит
(цялостна
основа на
ИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР специсустант

ИР специсустификант

ИР сустрант

ИР сустрат

ИР субстра- ИР суперсттат (съвкупратат (съвностна вът- купностна
решна осно- външна осва на ИРП; нова на ИРП;
съвкупноссъвкупностен източник тен начин на
на суперстосъществярата)
ване на субстрата)

ИР сустрататат (съвкупностна цялостна основа на ИРП,
която има
динамична
устойчивост)

ИР специсустат

ИР специсустификат

ИР сустратант

ИР сустратат

ИР субстраИР
тит (единна
суперстратит (единна
вътрешна
основа на
външна осИРП; единен нова на ИРП;
източник на
единен насуперстрати- чин на осъта)
ществяване
на субстратита)

ИР сустрататит (единна
цялостна
основа на
ИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР специсустит

ИР специсустифитит

ИР сустратинт

ИР сустратит

Вътрешни
РДИРИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИРИ

Външни
РДИРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ингредиент [4]
Клетъчни РДИРИ
Основни РДИРИ
Самостойни
РДИРИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИРИ

Градивни РДИРИ
Цялостни
РДИРИ

Дукоални
РДИРИ

Дукоплетни РДИРИ

Вътрешни
РДИРИ

Външни
РДИРИ

ИР смисъл
(вътрешно
предназначение на
ИРП; източник супсенса)

ИР супсенс
(феносуперстанта) (външно предназначение
на ИРП; начин на постигане на
смисъла)

ИР сусенсит
(цялостно
предназначение на ИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИР дисустант

ИР дисустификант

ИР сусенсант

ИР сусенсат

ИР сенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ИРП; съвкупностен
източник
супсенса)

ИР супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на
ИРП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ИР сусенстатат (съвкупностно цялостно предназначение
на ИРП, което
има йерархична динамичност)

ИР дисустат

ИР дисустификат

ИР сусенстант

ИР сусенстат

ИР сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИРП; единен
източник
супсенса)

ИР супсенсит (единно
външно
предназначение на
ИРП; единен
начин на
постигане на
смисъла)

ИР сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИР дисустит

ИР дисустифитит

ИР сусенстинт

ИР сусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икореномически ингредиент [5]
Клетъчни РДИРИ
Основни РДИРИ
Самостойни
РДИРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РДИРИ

Градивни РДИРИ
Цялостни
РДИРИ

Дукоални
РДИРИ

Дукоплетни РДИРИ

ИР тристрант

ИР тристратификант

ИР реалитант

ИР реалитат

ИР тристрат

ИР тристратификат

ИР реалититант

ИР реалититат

ИР тристрит

ИР тристратифитит

ИР реалититинт

ИР реалититит

Вътрешни
РДИРИ

Външни
РДИРИ

ИР естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ИРП; източник на дадеността)

ИР даденост
(външна реалност на
ИРП; начин на
валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ИР реалитит
(цялостна
реалност на
ИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИР натуритат (съвкупностна вътрешна реалност на ИРП;
съвкупностен
източник на
дадеността)

ИР фактитат
(съвкупностна външна
реалност на
ИРП; съвкупностен начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ИР реалититатат (съвкупностна цялостна реалност на ИРП;
която има йерархична динамична устойчивост)

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

ИР фактитит
(единна външна реалност на ИРП;
единен начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ИР реалититатит (единна
цялостна реалност на
ИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

Пояснения за табл. 2. РДИРИ означава релевантен диалектически икореномически ингредиент(и), изх – изходен РДИРИ, мал – мултисеален РДИРИ, мпл –
мултисеплетен РДИРИ, едн – единен РДИРИ. Подчертаните понятия в пос196

579

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ледните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над
тях на същата колона (които са отделни или единни РДИРИ и имат посочените
номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията,
намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икореномически, което е означено с ИР. Всеки РДИРИ се отнася за определен
икореномически предмет (ИРП). Когато ИРП е икореномически обект, съответният РДИРИ е обектен релевантен диалектически икореномически ингредиент (ОРДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният РДИРИ е
системен релевантен диалектически икореномически ингредиент (СРДИРИ).
Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИРИ, а
другият за СРДИРИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
вътрешен релевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент);
релевантен диалектически икореномически ингредиент;
външен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
системен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (*) – диалектически икотехномически ексоингредиент (ДИТЕИ), който е единият от двойка
релевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти на икотехномическия ексопредмет, наречени градивни диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент), в
частност градивни релевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти. Релевантният диалектически икотехномически ексоингредиент
(РДИТЕИ) е ДИТЕИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване
с другия (от двойката) РДИТЕИ без посредничеството на трети ДИТЕИ.
Двойката от релевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти са
две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна
външна страна) на икотехномическия ексопредмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на
икотехномическия ексопредмет се определя като релевантен икотехномически
ексоинституит, релевантната външна страна – като релевантен икотехномически ексоексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече
като неделими страни) – като релевантен икотехномически ексоконституит.
Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (internal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient), е скрита (имплицирана) страна в икотехномическия ексопредмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (external relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икотехномическия ексопредмет. Чрез релевантната външна страна икотехномическият ексопредмет въздейства (оказва икотехномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна
страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна. Релевантната
външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната
вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна
и релевантната външна страна са икотехномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икотехномическо противоречие. Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният
РДИТЕИ, докато релевантната вътрешна страна е по-динамичният РДИТЕИ на
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическия ексопредмет. Затова след определена степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите
възможности на релевантната външна страна и последната се превръща във
фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната
вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна
страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икотехномическия ексопредмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна
страна. С това икотехномическият ексопредмет преминава към друг икотехномически хомеостазис.
Когато определен РДИТЕИ на даден икотехномически ексопредмет от
своя страна се разглежда също като икотехномически ексопредмет [т.е. като
икотехномически субексопредмет* (ecotechnomic subexothing)] със свои
РДИТЕИ, последните се наричат релевантни диалектически икотехномически субексоингредиенти* (relevant dialectical ecotechnomic subexoingredients) (РДИТСЕИ) (те са РДИТЕИ на икотехномическия субексопредмет). Разновидности на РДИТСЕИ са обектният релевантен диалектически икотехномически субексоингредиент* (object relevant dialectical ecotechnomic
subexoingredient) и системният релевантен диалектически икотехномически субексоингредиент* (system relevant dialectical ecotechnomic subexoingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икотехномически ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икотехномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. табл. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икотехномически ексоингредиент
Клетъчен РДИТЕИ
Основен РДИТЕИ

Съвместим РДИТЕИ

Градивен РДИТЕИ
Вътрешен
РДИТЕИ

Външен
РДИТЕИ

Изходен
РДИТЕИ

Дукоплетен
РДИТЕИ

Изходен
вътрешен
РДИТЕИ

Изходен
външен
РДИТЕИ

Изходен
цялостен
РДИТЕИ

Изходен
дукоален
РДИТЕИ

Изходен
дукоплетен
РДИТЕИ

Единен
РДИТЕИ

Дукоален
РДИТЕИ

Единен
вътрешен
РДИТЕИ

Единен
външен
РДИТЕИ

Единен
цялостен
РДИТЕИ

Единен
дукоален
РДИТЕИ

Единен
дукоплетен
РДИТЕИ

Мултисеален
РДИТЕИ

Цялостен
РДИТЕИ

Мултисеален вътрешен
РДИТЕИ

Мултисеален
външен
РДИТЕИ

Мултисеален цялостен
РДИТЕИ

Мултисеален дукоален РДИТЕИ

Мултисеален дукоплетен
РДИТЕИ

Мултисеплетен
РДИТЕИ

Отделен РДИТЕИ
Съставен РДИТЕИ

Самостоен РДИТЕИ

Релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (РДИТЕИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИТЕИ

Мултисеплетен
външен
РДИТЕИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИТЕИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИТЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИТЕИ

Пояснения за табл. 1. РДИТЕИ означава релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент(и). Всеки РДИТЕИ се отнася за определен икотехномически ексопредмет (ИТЕП). Когато ИТЕП е икотехномически обект, съответният РДИТЕИ е обектен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (ОРДИТЕИ), а когато е икотехномическа система, съответният
РДИТЕИ е системен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (СРДИТЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИТЕИ, а другият за СРДИТЕИ. От своя страна всеки един от тези
общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран РДИТЕИ, и друг за разновидностите на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частичния комбиниран РДИТЕИ (вж. точка 2.9 на настоящата статия). Тези
пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в статията.
1. Разновидности на клетъчния релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Множеството от релевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти е съставено от релевантни диалектически икотехномически клетки, всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и
дукомплетен РДИТЕИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните
се числят градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният, частният и уникоалният РДИТЕИ). Всички те са клетъчни РДИТЕИ и
са разновидности на клетъчния РДИТЕИ. Комбиниранията и сеченията на
клетъчните и самостойните РДИТЕИ образуват подразновидности на клетъчните и на самостойните РДИТЕИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните
РДИТЕИ.
1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Вътрешният и външният РДИТЕИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че вътрешният РДИТЕИ е вътрешен градивен РДИТЕИ, а външният РДИТЕИ е
външен градивен РДИТЕИ. Вътрешни и външни градивни РДИТЕИ съответно са икотехномическата ексосъщност и икотехномическото ексоявление,
икотехномическото ексосъдържание и икотехномическата ексоформа, икотехномическата ексосубстанция и икотехномическата ексосуперстанта и
т.н. Вътрешният и външният РДИТЕИ в своята релевантна диалектическа цялостност образуват цялостния релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient),
който е и самият икотехномически ексопредмет (последният като цялостност
4

584

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен цялостен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]. Градивният и цялостният РДИТЕИ са разновидности на основния релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че градивният РДИТЕИ е градивен основен РДИТЕИ, а цялостният РДИТЕИ е цялостен
основен РДИТЕИ.
Общо понятие за вътрешния и външния РДИТЕИ е дукоалният релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (двузначен РДИТЕИ; РДИТЕИ с две значения) [в т.ч. обектен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]; той е
общо понятие за вътрешен и външен РДИТЕИ, така че дукоалният РДИТЕИ е
или вътрешен РДИТЕИ, или външен РДИТЕИ. Вътрешният и външният РДИТЕИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от РДИТЕИ, която е понятието за дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (двуелементен РДИТЕИ) [в т.ч. обектен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен дукоплетен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)]. Дукоалният и дукоплетния РДИТЕИ са разновидности на съвместимия релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
(съвместим на основния РДИТЕИ) [в т.ч. обектен съвместим релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compatible
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че дукоалният РДИТЕИ е
5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоален съвместим РДИТЕИ, а дукоплетният РДИТЕИ е дукоплетен съвместим РДИТЕИ.
Основният и съвместимият РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че основният РДИТЕИ е основен клетъчен РДИТЕИ, а съвместимият РДИТЕИ е съвместим клетъчен РДИТЕИ. Клетъчните РДИТЕИ от даден самостоен вид
образуват някаква релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object relevant dialectical ecotechnomic cell)
и системна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
relevant dialectical ecotechnomic cell)] в множеството от релевантен диалектически икотехномически ексоингредиенти; затова посоченото множество е семейство от релевантни диалектически икотехномически клетки. Който и да е
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Основният и дукоалният РДИТЕИ са разновидности на унитарния релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (unitary relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен
РДИТЕИ) [в т.ч. обектен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object unitary relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system unitary relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)], така че основният РДИТЕИ е основен унитарен РДИТЕИ, а
дукоалният РДИТЕИ е дукоален унитарен РДИТЕИ. От своя страна унитарният РДИТЕИ и дукоплетният РДИТЕИ са разновидности на клетъчния РДИТЕИ.
Цялостният и съвместимият РДИТЕИ са разновидности на масивния релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (massive rele6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като е масив от вътрешни и
външни РДИТЕИ) [в т.ч. обектен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че цялостният РДИТЕИ е цялостетн масивен
РДИТЕИ, а съвместимият РДИТЕИ е съвместим масивен РДИТЕИ. От своя
страна масивният РДИТЕИ и градивният РДИТЕИ са разновидности на клетъчния РДИТЕИ.
Градивният и съвместимият РДИТЕИ са разновидности на частния релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и външен РДИТЕИ) [в т.ч. обектен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object particular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен частен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system particular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)], така че градивният РДИТЕИ е градивен частен
РДИТЕИ, а съвместимият РДИТЕИ е съвместим частен РДИТЕИ. От своя
страна частният РДИТЕИ и цялостният РДИТЕИ са разновидности на клетъчния РДИТЕИ.
Основният и дукоплетният РДИТЕИ са разновидности на уникоалния
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (unicoal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като съдържа еднозначни
клетъчни РДИТЕИ) [в т.ч. обектен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че основният РДИТЕИ е основен уникоален РДИТЕИ, а дукоплетният РДИТЕИ е дукомплетен уникоален РДИТЕИ. От своя
страна уникоалният РДИТЕИ и дукоалният РДИТЕИ са разновидности на клетъчния РДИТЕИ.
2. Разновидности на самостойния релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Разновидности на самостойния РДИТЕИ са изходният, единният,
мултисеалният и мултисеплетният РДИТЕИ (табл. 1), както и комбинации
от тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелни7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ят, комбинираният, разединеният и унисеалният РДИТЕИ). Всички те са
самостойни РДИТЕИ и са разновидности на самостойния РДИТЕИ.
2.1. Изходен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Изходният релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
initial relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] е този, който на дадено
равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на други РДИТЕИ и служи за
извеждането на останалите РДИТЕИ на същото това равнище. Разновидности
на изходния РДИТЕИ са: (1) изходният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial internal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial internal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен вътрешен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
initial internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
изходен РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) изходният външен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial external relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
initial external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
изходен РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3) изходният цялостен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
initial entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
изходен РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4) изходният дукоален релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial ducoal relevant
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
initial ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
изходен РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ), (5) изходният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial ducoplete
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1)
– (5) образува някаква изходна релевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (initial relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна изходна
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object initial relevant
dialectical ecotechnomic cell) и системна изходна релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (system initial relevant dialectical ecotechnomic
cell)].
Изходният вътрешен РДИТЕИ и изходният външен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial constructive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен градивен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
initial constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ), наречен още първичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (primary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен първичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object primary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен първичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system primary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (табл. 2). Тоест изходният РДИТЕИ и градивният РДИТЕИ формират понятието за първичен РДИТЕИ (всички останали
РДИТЕИ, освен първичните РДИТЕИ, са вторични РДИТЕИ). Затова пък изходният РДИТЕИ или градивният РДИТЕИ формират понятието за начален
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (inceptive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен начален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object inceptive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен начален първичен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system inceptive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали РДИТЕИ, освен началните РДИТЕИ, са обобщени РДИТЕИ). Разновидности на
началния РДИТЕИ са разновидностите на отделния РДИТЕИ и тези на градивния РДИТЕИ.

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Клетъчен РДИТЕИ
Градивен РДИТЕИ
Релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (РДИТЕИ)

Основен РДИТЕИ

Изходен градивен
РДИТЕИ =
= първичен
РДИТЕИ

Цялостен Дукоален
РДИТЕИ РДИТЕИ

Дукоплетен
РДИТЕИ

Изходен масивен РДИТЕИ

Мултисеален
РДИТЕИ

Единен
РДИТЕИ

Изходен
РДИТЕИ

Външен
РДИТЕИ

Комбиниран градивен РДИТЕИ

Комбиниран масивен РДИТЕИ
=
= обобщен РДИТЕИ

Мултисеплетен
РДИТЕИ

Отделен РДИТЕИ
Съставен РДИТЕИ

Изходен
РДИТЕИ
Комбиниран РДИТЕИ

Съвместим РДИТЕИ

Градивен РДИТЕИ
Вътрешен
РДИТЕИ

Самостоен РДИТЕИ

Масивен РДИТЕИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен РДИТЕИ, комбинираният градивен
РДИТЕИ и комбиниранит масивен (обобщеният) РДИТЕИ образуват вторичните РДИТЕИ. Изходният масивен РДИТЕИ, комбинираният градивен РДИТЕИ и изходният градивен (първичнияг) РДИТЕИ образуват началните РДИТЕИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Изходният градивен РДИТЕИ и изходният цялостен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial basic relevant dialectical
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial basic relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial basic
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИТЕИ и основен РДИТЕИ). Изходният дукоален РДИТЕИ и изходният дукоплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен съвместим
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен
съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object initial compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system initial compatible relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Изходният основен РДИТЕИ и изходният съвместим РДИТЕИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial cellular relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial
cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват изходната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Изходният основен РДИТЕИ и изходният дукоален РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial unitary relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial
unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен
РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Изходният цялостен РДИТЕИ и изходният
съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изхо12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ден масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object initial massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system initial massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Изходният
градивен РДИТЕИ и изходният съвместим РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial particular relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен изходен частен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object initial particular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial particular relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е изходен РДИТЕИ и
частен РДИТЕИ). Изходният основен РДИТЕИ и изходният дукомплетен
РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (initial unicoal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
initial unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system initial unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е изходен РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
2.2. Единен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Единният релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
united relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни РДИТЕИ или от други
единни РДИТЕИ, но е неделим и не може да бъде разложен обратно от формиралите го РДИТЕИ на същото това равнище. Негови разновидности са: (1)
единният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен единен вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object united internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ),
(2) единният външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен единен външен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object united external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и външен РДИТЕИ),
(3) единният цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен единен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object united entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united entire relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4)
единният дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен единен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united ducoal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ), (5)
единният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен единен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united ducoplete ecotechnomic exoingredient) и
системен единен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system united ducoplete relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (united relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
обектна единна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object united relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна единна релевант14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на диалектическа икотехномическа клетка* (system united relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Единният цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още холистичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (whole relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен холистичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object whole relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен холистичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system whole relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]. Тоест единният РДИТЕИ и цялостният РДИТЕИ формират понятието за холистичен РДИТЕИ (всички останали РДИТЕИ, освен холистичните РДИТЕИ, са нехолистични РДИТЕИ). Затова пък единният РДИТЕИ или
цялостният РДИТЕИ формират понятието за съединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (joint relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съединен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object joint relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system joint relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (всички останали РДИТЕИ, освен съединените РДИТЕИ, са
разделени РДИТЕИ). Разновидности на съединения РДИТЕИ са разновидностите на единния РДИТЕИ и тези на цялостния РДИТЕИ.
Единният вътрешен РДИТЕИ и единният външен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен градивен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united constructive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен градивен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
united constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя страна единният градивен
РДИТЕИ и единният цялостен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен единен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united basic relevant dialectical ecotechnomic
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и основен РДИТЕИ). Единният дукоален РДИТЕИ и единният дукоплетен РДИТЕИ са разновидности на
по-общото понятие за единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united compatible relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united
compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
единен РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Единният основен РДИТЕИ и единният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(united cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system united cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват единната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Единният основен РДИТЕИ и единният дукоален РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united unitary relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united unitary relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен
РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Единният цялостен РДИТЕИ и единният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен масивен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (united massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен единен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object united massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
единен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е единен РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Единният градивен РДИ16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕИ и единният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за единен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (united particular relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен единен частен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object united particular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен единен частен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system united particular
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен
РДИТЕИ и частен РДИТЕИ). Единният основен РДИТЕИ и единният
дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за единен
уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(united unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
единен
уникоален
релевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент* (object united unicoal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен единен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system united unicoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е единен РДИТЕИ и уникоален
РДИТЕИ).
2.3. Отделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Изходният РДИТЕИ и единният РДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
отделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system separate relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че изходният РДИТЕИ е изходен отделен РДИТЕИ, а единният РДИТЕИ е единен
отделен РДИТЕИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate internal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
separate internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е отделен РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) отделният външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (sepa17

597

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------rate external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен отделен външен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system separate external relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3) отделният цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object separate entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate entire relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ и цялостен
РДИТЕИ), (4) отделният дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate ducoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ
и дукоален РДИТЕИ), (5) отделният дукоплетен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (separate ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate ducoplete
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
separate ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува
някаква отделна релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(separate relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна отделна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object separate relevant
dialectical ecotechnomic cell) и системна отделна релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (system separate relevant dialectical ecotechnomic
cell)].
Отделният вътрешен РДИТЕИ и отделният външен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate constructive relevant dia18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate
constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен
градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system separate constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е отделен РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя страна отделният
градивен РДИТЕИ и отделният цялостен РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за отделен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate basic relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен отделен основен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object separate basic relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен отделен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ
и основен РДИТЕИ). Отделният дукоален РДИТЕИ и отделният дукоплетен
РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен
съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object separate compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system separate compatible relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Отделният основен РДИТЕИ и отделният съвместим РДИТЕИ са разновидности
на по-общото понятие за отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate cellular relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate
cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват отделната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Отделният основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още предпоставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (prerequisited relevant dialectical ecotechnomic
19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------exoingredient) [в т.ч. обектен предпоставен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object prerequisited relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен предпоставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system prerequisited relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (табл. 3). Тоест отделният РДИТЕИ и
основният РДИТЕИ формират понятието за предпоставен РДИТЕИ (всички
останали РДИТЕИ, освен предпоставените РДИТЕИ, са изведени РДИТЕИ).
Затова пък отделният РДИТЕИ или основният РДИТЕИ формират понятието за независим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (independent relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен независим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object independent relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен независим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system independent relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(всички останали РДИТЕИ, освен независимите РДИТЕИ, са зависими РДИТЕИ). Разновидности на независимия РДИТЕИ са разновидностите на отделния РДИТЕИ и тези на основния РДИТЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Клетъчен РДИТЕИ
Съвместим РДИТЕИ

Градивен РДИТЕИ
Вътрешен
РДИТЕИ

Външен
РДИТЕИ

Цялостен
РДИТЕИ

Дукоален
РДИТЕИ

Дукоплетен
РДИТЕИ

Отделен основен РДИТЕИ =
= предпоставен РДИТЕИ

Отделен съвместим
РДИТЕИ

Съставен основен РДИТЕИ

Съставен
съвместим РДИТЕИ =
= зависим РДИТЕИ

Мултисеален
РДИТЕИ

Единен
РДИТЕИ

Изходен
РДИТЕИ

Основен РДИТЕИ

Мултисеплетен
РДИТЕИ

Отделен РДИТЕИ
Съставен РДИТЕИ

Самостоен РДИТЕИ

Релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (РДИТЕИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим РДИТЕИ, съставният основен
РДИТЕИ и съставният съвместим (зависимият) РДИТЕИ образуват изведените РДИТЕИ. Отделният съвместим РДИТЕИ, съставният основен РДИТЕИ и
отделният основен (предпоставеният) РДИТЕИ образуват независимите
РДИТЕИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен РДИТЕИ и отделният дукоален РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate unitary relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate unitary
21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен унитарен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
separate unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
отделен РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Отделният цялостен РДИТЕИ и отделният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен отделен масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object separate massive relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен отделен масивен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system separate massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ и масивен
РДИТЕИ). Отделният градивен РДИТЕИ и отделният съвместим РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за отделен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен отделен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен
частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system separate particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е отделен РДИТЕИ и частен РДИТЕИ). Отделният основен РДИТЕИ и отделният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (separate unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
[в т.ч. обектен отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object separate unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system separate unicoal relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е отделен РДИТЕИ и
уникоален РДИТЕИ).
2.4. Мултисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Мултисеалният релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен мултисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] е
многозначен РДИТЕИ (РДИТЕИ с много значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв отделен РДИТЕИ; той е общо понятие за всички или
за част от всички отделни РДИТЕИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal internal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) мултисеалният външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal external relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3)
мултисеалният цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
[в т.ч. обектен мултисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4) мултисеалният дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal ducoal relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеален РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ), (5) мултисеалният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal
ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(multiseal relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеална
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseal relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system multiseal relevant dialectical
ecotechnomic cell)].
Мултисеалният дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още всеобщ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (general relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен всеобщ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object general relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен всеобщ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system general relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]. Тоест мултисеалният РДИТЕИ и дукоалният РДИТЕИ формират
понятието за всеобщ РДИТЕИ (всички останали РДИТЕИ, освен всеобщите
РДИТЕИ, са невсеобщи РДИТЕИ). Затова пък мултисеалният РДИТЕИ или
дукоалният РДИТЕИ формират понятието за общ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (common relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен общ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object common relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен общ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system common relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали РДИТЕИ, освен общите РДИТЕИ, са еднозначни
РДИТЕИ). Разновидности на общия РДИТЕИ са разновидностите на мултисеалния РДИТЕИ и тези на дукоалния РДИТЕИ.
Мултисеалният вътрешен РДИТЕИ и мултисеалният външен РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal constructive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object multiseal constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен мултисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal constructive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя страна мултисеалният градивен РДИТЕИ и мултисеалният цялостен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object multiseal basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal basic relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТЕИ и основен
РДИТЕИ). Мултисеалният дукоален РДИТЕИ и мултисеалният дукоплетен
РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален съвместим
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal
compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален съвместим релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system multiseal compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТЕИ и
съвместим РДИТЕИ). Мултисеалният основен РДИТЕИ и мултисеалният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(multiseal cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal cellular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеалната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Мултисеалният основен РДИТЕИ и мултисеалният дукоален РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal unitary relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object mul25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tiseal unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е мултисеален РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Мултисеалният
цялостен РДИТЕИ и мултисеалният съвместим РДИТЕИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеален масивен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (multiseal massive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal massive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
multiseal massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно
е мултисеален РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Мултисеалният градивен РДИТЕИ и мултисеалният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (multiseal particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal particular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal particular
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИТЕИ и частен РДИТЕИ). Мултисеалният основен РДИТЕИ и мултисеалният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseal unicoal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеален
РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
2.5. Мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Мултисеплетният релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ек26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------соингредиент* (object multiseplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или за съвкупността
от всички отделни РДИТЕИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(multiseplete internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete internal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) мултисеплетният външен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete external
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и външен
РДИТЕИ), (3) мултисеплетният цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete entire
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен
цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system multiseplete entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4) мултисеплетният дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete ducoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete
ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ), (5) мултисеплетният дукоплетен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete
27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete ducoplete ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseplete relevant
dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseplete relevant dialectical
ecotechnomic cell) и системна мултисеплетна релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (system multiseplete relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още групов релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (group relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен групов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object group relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен групов релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system group relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(табл. 4). Тоест мултисеплетният РДИТЕИ и дукоплетният РДИТЕИ формират понятието за групов РДИТЕИ (всички останали РДИТЕИ, освен груповите РДИТЕИ, са негрупови РДИТЕИ). Затова пък мултисеплетният РДИТЕИ или дукоплетният РДИТЕИ формират понятието за съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (totalitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object totalitary
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system totalitary
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали РДИТЕИ, освен съвкупностните РДИТЕИ, са единични РДИТЕИ). Разновидности на съвкупностния РДИТЕИ са разновидностите на мултисеплетния РДИТЕИ и тези
на дукоплетния РДИТЕИ.
Мултисеплетният вътрешен РДИТЕИ и мултисеплетният външен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete
constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мул28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete constructive relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete constructive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя страна мултисеплетният градивен
РДИТЕИ и мултисеплетният цялостен РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete basic
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен
основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system multiseplete basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и основен РДИТЕИ). Мултисеплетният
дукоален РДИТЕИ и мултисеплетният дукоплетен РДИТЕИ са разновидности
на по-общото понятие за мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete compatible relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object multiseplete compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete compatible relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Мултисеплетният основен РДИТЕИ и мултисеплетният
съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete cellular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete
cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Мултисеплетният основен РДИТЕИ и мултисеплетният дукоален РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete
unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен унитарен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и
унитарен РДИТЕИ). Мултисеплетният цялостен РДИТЕИ и мултисеплетният
съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete massive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Мултисеплетният градивен РДИТЕИ и мултисеплетният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (multiseplete particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
multiseplete particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и частен РДИТЕИ). Мултисеплетният основен РДИТЕИ и мултисеплетният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеплетен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (multiseplete unicoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object multiseplete unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system multiseplete unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.6. Съставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Мултисеалният РДИТЕИ и мултисеплетният РДИТЕИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object compound relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че мултисеалният РДИТЕИ е мултисеален съставен РДИТЕИ, а
мултисеплетният РДИТЕИ е мултисеплетен съставен РДИТЕИ. Негови
разновидности са: (1) съставният вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (compound internal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен вътрешен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound internal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен вътрешен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
compound internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) съставният външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен
външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3) съставният цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object compound entire relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен съставен цялостен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system compound entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИТЕИ и цялостен
РДИТЕИ), (4) съставният дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound ducoal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object compound ducoal relevant dialecti31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal ecotechnomic exoingredient) и системен съставен дукоален релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound ducoal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен
РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ), (5) съставният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound ducoplete relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
compound ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound ducoplete relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ).
Петорката (1) – (5) образува някаква съставна релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (compound relevant dialectical ecotechnomic cell) [в
т.ч. обектна съставна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object compound relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна съставна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
compound relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Съставният вътрешен РДИТЕИ и съставният външен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя
страна съставният градивен РДИТЕИ и съставният цялостен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен основен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound basic
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен основен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
compound basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
съставен РДИТЕИ и основен РДИТЕИ). Съставният дукоален РДИТЕИ и съставният дукоплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингре32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент* (compound compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound compatible relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен
РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Съставният основен РДИТЕИ и съставният
съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(compound cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound cellular relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен съставен клетъчен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system compound cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват съставната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Съставният съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент е наречен още зависим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (dependent relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен зависим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object dependent relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен зависим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system dependent relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (табл. 3). Тоест съставният РДИТЕИ и съвместимият РДИТЕИ формират понятието за зависим РДИТЕИ (всички останали РДИТЕИ, освен зависимите РДИТЕИ, са независими РДИТЕИ). Затова пък съставният
РДИТЕИ или съвместимият РДИТЕИ формират понятието за изведен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (deduced relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен изведен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object deduced relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен изведен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system deduced relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали РДИТЕИ, освен изведените
РДИТЕИ, са предпоставени РДИТЕИ). Разновидности на изведения РДИТЕИ
са разновидностите на съставния РДИТЕИ и тези на съвместимия РДИТЕИ.
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съставният основен РДИТЕИ и съставният дукоален РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound
unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен
унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system compound unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е съставен РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Съставният цялостен
РДИТЕИ и съставният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за съставен масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (compound massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound massive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound massive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен
РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Съставният градивен РДИТЕИ и съставният
съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИТЕИ и частен РДИТЕИ).
Съставният основен РДИТЕИ и съставният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (compound unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object compound unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system compound unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е съставен РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.7. Самостоен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Отделният РДИТЕИ и съставният РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (self-valued relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен самостоен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system self-valued relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че отделният РДИТЕИ е отделен самостоен РДИТЕИ, а съставният РДИТЕИ е съставен самостоен РДИТЕИ. Негови разновидности са: (1)
самостойният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued internal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен вътрешен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен
РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) самостойният външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued external relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfvalued external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3) самостойният цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4) самостойният дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------valued ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ), (5) самостойният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
[в т.ч. обектен самостоен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен дукоплетен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (selfvalued relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-valued relevant
dialectical ecotechnomic cell) и системна самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-valued relevant dialectical
ecotechnomic cell)].
Самостойният вътрешен РДИТЕИ и самостойният външен РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued constructive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя страна самостойният градивен РДИТЕИ и самостойният цялостен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен основен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued
basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен
основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object self-valued basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и основен РДИТЕИ). Самостойният дукоален РДИТЕИ и самостойният дукоплетен РДИТЕИ са разно36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на по-общото понятие за самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
self-valued compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system self-valued compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Самостойният основен РДИТЕИ и самостойният съвместим РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued cellular relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfvalued cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват самостойната релевантна диалектическа икотехномическа клетка. Който и да е релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Самостойният основен РДИТЕИ и самостойният дукоален РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued unitary relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfvalued unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Самостойният цялостен РДИТЕИ и самостойният съвместим РДИТЕИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоен масивен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (self-valued massive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен масивен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (sys37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tem self-valued massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е самостойен РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Самостойният градивен РДИТЕИ и самостойният съвместим РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued particular
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен частен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system selfvalued particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно
е самостоен РДИТЕИ и частен РДИТЕИ). Самостойният основен РДИТЕИ и
самостойният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-valued unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-valued unicoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен самостоен уникоален релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-valued unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоен
РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
2.8. Самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Отделният и мултисеалният РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй
като е едноелементен самостоен РДИТЕИ) [в т.ч. обектен самостоятелен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfdependent relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system self-dependent relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че
отделния РДИТЕИ е отделен самостоятелен РДИТЕИ, а мултисеалният
РДИТЕИ е мултисеален самостоятелен РДИТЕИ. От своя страна самостоятелният РДИТЕИ и мултисеплетният РДИТЕИ са разновидности на самостойния РДИТЕИ. Разновидности на самостоятелния РДИТЕИ са: (1) самостоятелният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredi38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ent) [в т.ч. обектен самостоятелен вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен вътрешен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system selfdependent internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) самостоятелният
външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(self-dependent external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent external relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен външен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent
external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3) самостоятелният цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent
entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4) самостоятелният дукоален релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (self-dependent ducoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfdependent ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent ducoal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ),
(5) самостоятелният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent ducoplete relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и дукоплетен РДИ39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-dependent relevant dialectical
ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-dependent relevant dialectical
ecotechnomic cell) и системна самостоятелна релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (system self-dependent relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Самостоятелният вътрешен РДИТЕИ и самостоятелният външен РДИТЕИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent constructive relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent constructive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя страна самостоятелният градивен
РДИТЕИ и самостоятелният цялостен РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent basic relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfdependent basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent basic relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и основен РДИТЕИ).
Самостоятелният дукоален РДИТЕИ и самостоятелният дукоплетен РДИТЕИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent
compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Самостоятелният основен РДИТЕИ
и самостоятелният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото поня40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие за самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent cellular relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent cellular
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system self-dependent cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната релевантна
диалектическа икотехномическа клетка.
Самостоятелният основен РДИТЕИ и самостоятелният дукоален РДИТЕИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent
unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен унитарен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и
унитарен РДИТЕИ). Самостоятелният цялостен РДИТЕИ и самостоятелният
съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent massive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен масивен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system self-dependent
massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Самостоятелният градивен РДИТЕИ и
самостоятелният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (self-dependent particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object self-dependent particular relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system selfdependent particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвмес41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тно е самостоятелен РДИТЕИ и частен РДИТЕИ). Самостоятелният основен
РДИТЕИ и самостоятелният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за самостоятелен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (self-dependent unicoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object selfdependent unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system self-dependent unicoal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
Самостоятелният унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още единичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (single relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен единичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object single relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен единичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system single relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (табл. 4). Тоест самостоятелният РДИТЕИ и унитарният
РДИТЕИ формират понятието за единичен РДИТЕИ (всички останали РДИТЕИ, освен единичните РДИТЕИ, са съвкупностни РДИТЕИ). Затова пък самостоятелният РДИТЕИ или унитарният РДИТЕИ формират понятието за
негрупов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(non-group relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен негрупов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object non-group relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен негрупов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system non-group relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали
РДИТЕИ, освен негруповите РДИТЕИ, са групови РДИТЕИ). Разновидности
на негруповия РДИТЕИ са разновидностите на самостоятелния РДИТЕИ и тези на унитарния РДИТЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Клетъчен РДИТЕИ
Дукоплетен
РДИТЕИ

Унитарен РДИТЕИ
Релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (РДИТЕИ)

Основен РДИТЕИ

Съвместим РДИТЕИ

Градивен РДИТЕИ
Дукоплетен
РДИТЕИ

Единен
РДИТЕИ

Изходен
РДИТЕИ

Външен
РДИТЕИ

Цялостен Дукоален
РДИТЕИ РДИТЕИ

Самостоятелен унитарен РДИТЕИ =
= единичен РДИТЕИ

Самостоятелен
дукоплетен
РДИТЕИ

Мултисеален
РДИТЕИ
Мултисеплетен
РДИТЕИ

Отделен РДИТЕИ
Съставен РДИТЕИ

Самостоятелен РДИТЕИ
Мултисеплетен РДИТЕИ

Самостоен РДИТЕИ

Вътрешен
РДИТЕИ

Мултисеплетен унитарен РДИТЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИТЕИ
=
групов
РДИТЕИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен РДИТЕИ, мултисеплетният
унитарен РДИТЕИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) РДИТЕИ образуват съвкупностните РДИТЕИ. Самостоятелният дукоплетен РДИТЕИ, мул-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тисеплетният унитарен РДИТЕИ и самостоятелният унитарен (единичният)
РДИТЕИ образуват негруповите РДИТЕИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
2.9. Комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Единният и съставният РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като е масив
от изходни и външни РДИТЕИ) [в т.ч. обектен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че единният РДИТЕИ е единен
комбиниран РДИТЕИ, а съставният РДИТЕИ е съставен комбиниран РДИТЕИ. От своя страна комбинираният РДИТЕИ и изходния РДИТЕИ са разновидности на самостойния РДИТЕИ. Разновидности на комбинирания РДИТЕИ
са: (1) комбинираният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined internal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined internal relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
комбиниран РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) комбинираният външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object combined external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system combined external relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3)
комбинираният цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (combined entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined entire relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран цялостен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined entire
44
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран
РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4) комбинираният дукоален релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined ducoal relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоален
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
combined ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
комбиниран дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ), (5)
комбинираният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (combined ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (object combined ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
combined ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (combined relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object
combined relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system combined relevant
dialectical ecotechnomic cell)].
Комбинираният вътрешен РДИТЕИ и комбинираният външен РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined constructive
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (system combined constructive relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ).
От своя страна комбинираният градивен РДИТЕИ и комбинираният цялостен
РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(object combined basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и основен РДИТЕИ). Комбинираният дукоален РДИТЕИ и комбинираният дукоплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object combined compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined compatible relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Комбинираният основен РДИТЕИ и комбинираният съвместим
РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран клетъчен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined
cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined cellular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и клетъчен
РДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Комбинираният основен РДИТЕИ и комбинираният дукоален РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
combined unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Комбинираният цялостен РДИТЕИ и комбинираният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined massive relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран масивен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
combined massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Комбинираният градивен РДИТЕИ и комбинираният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined
particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system combined particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той
съвместно е комбиниран РДИТЕИ и частен РДИТЕИ). Комбинираният основен РДИТЕИ и комбинираният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (combined unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object combined unicoal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system combined unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е комбиниран РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
Комбинираният масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент е наречен още обобщен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (generalized relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен обобщен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object generalized relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен обобщен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system generalized relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният РДИТЕИ и масивният РДИТЕИ формират понятието за обобщен РДИТЕИ (всички останали РДИТЕИ, освен обобщените РДИТЕИ, са начални РДИТЕИ). Затова пък
комбинираният РДИТЕИ или масивният РДИТЕИ формират понятието за
вторичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(secondary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен вторичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (ob47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ject secondary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен вторичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system secondary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали
РДИТЕИ, освен вторичният РДИТЕИ, са първични РДИТЕИ). Разновидности
на вторичния РДИТЕИ са разновидностите на комбинирания РДИТЕИ и тези
на масивния РДИТЕИ.
Когато комбинираният РДИТЕИ обхваща всички известни изходни
РДИТЕИ, тогава той е пълен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (full combined relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (full object combined relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и пълен системен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (full system combined
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (вж. икотехномически конституит и фиг. 1 към икотехномически конститит), а когато комбинираният
РДИТЕИ обхваща част от всички известни изходни РДИТЕИ, тогава той е
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (partial combined relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. частичен обектен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (partial object combined relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и частичен системен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (partial system combined relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (вж. икотехномически контуит и фиг. 1
към икотехномически контит). Тези определения се отнасят и за всички разновидности на комбинирания РДИТЕИ.
2.10. Разединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Изходният и съставният РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като не съдържа единен РДИТЕИ) [в т.ч. обектен разединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен разединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)], така че изходният РДИТЕИ е изходен разединен
РДИТЕИ, а съсъставния РДИТЕИ е съставен разединен РДИТЕИ. От своя
48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------страна разединеният РДИТЕИ и единният РДИТЕИ са разновидности на самостойния РДИТЕИ. Разновидности на разединения РДИТЕИ са: (1) разединеният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object disunited internal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен разединен вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system disunited internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) разединеният външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited external relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited
external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3) разединеният цялостен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited entire relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
disunited entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е разединен РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4) разединеният
дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(disunited ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и дукоален РДИТЕИ), (5) разединеният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited ducoplete relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited ducoplete relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system dis49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------united ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно
е разединен РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(disunited relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object disunited relevant
dialectical ecotechnomic cell) и системна разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system disunited relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Разединеният вътрешен РДИТЕИ и разединеният външен РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
disunited constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя
страна разединеният градивен РДИТЕИ и разединеният цялостен РДИТЕИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited
basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и основен РДИТЕИ). Разединеният дукоален РДИТЕИ и разединеният дукоплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited compatible relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited compatible relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited
compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Разединеният основен РДИТЕИ и
разединеният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоин50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиент* (disunited cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited cellular relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и
клетъчен РДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
разединената релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Разединеният основен РДИТЕИ и разединеният дукоален РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited unitary relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
disunited unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е разединен РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Разединеният цялостен РДИТЕИ и разединеният съвместим РДИТЕИ са разновидности на пообщото понятие за разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited massive relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited
massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Разединеният градивен РДИТЕИ и разединеният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен разединен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент* (object disunited particular relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен разединен частен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system disunited particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и частен
РДИТЕИ). Разединеният основен РДИТЕИ и разединеният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disunited unicoal
51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disunited unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disunited unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е разединен РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
Разединеният частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент е наречен още разделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (disjoint relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен разделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object disjoint relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен разделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system disjoint relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)]. Тоест разединеният РДИТЕИ и частният РДИТЕИ формират понятието за разделен РДИТЕИ (всички останали РДИТЕИ, освен разделените РДИТЕИ, са съединени РДИТЕИ). Затова пък разединеният РДИТЕИ
или частният РДИТЕИ формират понятието за нехолистичен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (unwhole relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен нехолистичен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object unwhole relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен нехолистичен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system unwhole relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали РДИТЕИ, освен нехолистичните РДИТЕИ, са холистични РДИТЕИ). Разновидности на нехолистичния РДИТЕИ са разновидностите на разединения РДИТЕИ и тези на частния РДИТЕИ.
2.11. Унисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
Отделният и мултисеплетният РДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (тъй като съдържа еднозначни самостойни РДИТЕИ) [в т.ч. обектен унисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient)], така че отделният РДИТЕИ е отделен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален РДИТЕИ, а мултисеплетният РДИТЕИ е мултисеплетен унисеален РДИТЕИ. От своя страна унисеалният РДИТЕИ и мултисеалният РДИТЕИ са разновидности на самостойностия РДИТЕИ. Разновидности на унисеалния РДИТЕИ са: (1) унисеалният вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (uniseal internal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal internal
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
uniseal internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е
унисеален РДИТЕИ и вътрешен РДИТЕИ), (2) унисеалният външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal external
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object
uniseal external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal external relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е унисеален РДИТЕИ и външен РДИТЕИ), (3) унисеалният
цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(uniseal entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и
системен унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal entire relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и цялостен РДИТЕИ), (4)
унисеалният дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в
т.ч. обектен унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal ducoal relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен унисеален дукоален релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system uniseal ducoal relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и дукоален
РДИТЕИ), (5) унисеалният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален дукоплетен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system
uniseal ducoplete relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно
е унисеален РДИТЕИ и дукоплетен РДИТЕИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(uniseal relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object uniseal relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна унисеална релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (system uniseal relevant dialectical ecotechnomic
cell)].
Унисеалният вътрешен РДИТЕИ и унисеалният външен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal constructive relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal
constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)]
(той съвместно е унисеален РДИТЕИ и градивен РДИТЕИ). От своя страна
унисеалният градивен РДИТЕИ и унисеалният цялостен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal basic relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal basic relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal
basic relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и основен РДИТЕИ). Унисеалният дукоален РДИТЕИ и унисеалният дукоплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч.
обектен унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal compatible relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен унисеален съвместим релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system uniseal compatible relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и съвместим РДИТЕИ). Унисеалният основен РДИТЕИ и унисеалният съвместим
РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен ре54
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------левантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(object uniseal cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal cellular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и клетъчен РДИТЕИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват унисеалната релевантна
диалектическа икотехномическа клетка.
Унисеалният основен РДИТЕИ и унисеалният дукоален РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal
unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален
унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system uniseal unitary relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и унитарен РДИТЕИ). Унисеалният цялостен
РДИТЕИ и унисеалният съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal massive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal massive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и масивен РДИТЕИ). Унисеалният градивен РДИТЕИ и унисеалният
съвместим РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален
частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(uniseal particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)
и системен унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system uniseal particular relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и частен РДИТЕИ). Унисеалният основен РДИТЕИ и унисеалният дукомплетен РДИТЕИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален уникоален релевантен диа55

635

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икотехномически ексоингредиент* (uniseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object uniseal
unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен унисеален
уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент*
(system uniseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТЕИ и уникоален РДИТЕИ).
Унисеалният уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент е наречен още еднозначен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (one-valued relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) [в т.ч. обектен еднозначен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object one-valued relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен еднозначен релевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент* (system one-valued relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient)]. Тоест унисеалният РДИТЕИ и уникоалният
РДИТЕИ формират понятието за еднозначен РДИТЕИ (всички останали РДИТЕИ, освен еднозначните РДИТЕИ, са общи РДИТЕИ). Затова пък унисеалният РДИТЕИ или уникоалният РДИТЕИ формират понятието за невсеобщ
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (non-general
relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object nongeneral relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен невсеобщ
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system nongeneral relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] (всички останали РДИТЕИ, освен невсеобщите РДИТЕИ, са всеобщи РДИТЕИ). Разновидности на
невсеобщия РДИТЕИ са разновидностите на унисеалния РДИТЕИ и тези на
уникоалния РДИТЕИ.
В табл. 5 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икотехномически ексоингредиент, като са използвани изходните диалектически понятия за икотехномическа ексосъщност и икотехномическо ексоявление,
икотехномическо ексосъдържание и икотехномическа ексоформа, икотехномическа субстанция и икотехномическа суперстанта.
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [1]
Клетъчни РДИТЕИ
Основни РДИТЕИ
Самостойни РДИТЕИ

Съвместими РДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Вътрешни
РДИТЕИ

Външни
РДИТЕИ

Цялостни
РДИТЕИ

Дукоални
РДИТЕИ

Дукоплетни
РДИТЕИ

1

изх

ИТ ексоИТ ексоявление (вънсъщност
(вътрешна шна определеност на
определеност на
ИТЕП; начин
ИТЕП; изна изразяваточник на
не на ексоексоявление- същността)
то)

ИТ ексодиспозит (цялостна определеност на
ИТЕП, която
има йерархичен характер)

ИТ ексодиспозант

ИТ ексодиспозат
(ИТ ексодиспозификат)

2

изх

ИТ ексосъдържание
(вътрешно
състояние
на ИТЕП;
източник на
ексоформата)

ИТ ексоформа
(външно състояние на
ИТЕП; начин
на съществуване на
ексосъдържанието)

ИТ ексоспецифит (цялостно състояние на
ИТЕП, което
има устойчив
характер)

ИТ ексоспецифант

ИТ ексоспецифат (ИТ
ексоспецификат)

3

изх

ИТ ексосубстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ИТЕП; източник на
ексосуперстантата)

ИТ ексосуперстанта
(външно
същество
или основание на
ИТЕП; начин
на реализиране на ексосубстанцията)

ИТ ексосустит (цялостно същество
или основание на ИТЕП,
което има
динамичен
характер)

ИТ ексосустант

ИТ ексосустат (ИТ ексосустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [2]
Клетъчни РДИТЕИ
Основни РДИТЕИ
Самостойни РДИТЕИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Цялостни
РДИТЕИ

Дукоални
РДИТЕИ

Дукоплетни
РДИТЕИ

Вътрешни
РДИТЕИ

Външни
РДИТЕИ

ИТ ексосъщина (ексоесконтент)
(вътрешно
битие на
ИТЕП; източник на
ексопроявлението)

ИТ ексопроявление
(ексофеноформа)
(външно
битие на
ИТЕП; начин
на изявяване
на ексобитието)

ИТ ексоесфеноформит
(цялостно
битие на
ИТЕП; което
има йерархична устойчивост)

ИТ ексодиспецифант

ИТ ексодиспецификант

ИТ ексоесфеноформант

ИТ ексоесфеноформат

ИТ ексоесконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ИТЕП; съвкупностен
източник на
ексопроявлението)

ИТ ексофеноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИТЕП; съвкупностен
начин на
изявяване на
ексобитието)

ИТ ексоесфеноформататат (съвкупностно
цялостно
битие на
ИТЕП; което
има йерархична
устойчивост)

ИТ ексодиспецифат

ИТ ексодиспецификат

ИТ ексоесфеноформатант

ИТ ексоесфеноформатат

ИТ ексоесконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИТЕП; единен източник
на ексопроявлението)

ИТ ексофеноформатит
(единно
външно битие на
ИТЕП; единен начин на
изявяване на
ексобитието)

ИТ ексоесфеноформататит (единно цялостно
битие на
ИТЕП; което
има йерархична
устойчивост)

ИТ ексодиспецифит

ИТ ексодиспецифитит

ИТ ексоесфеноформатинт

ИТ ексоесфеноформатит
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [3]
Клетъчни РДИТЕИ
Основни РДИТЕИ
Самостойни РДИТЕИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Цялостни
РДИТЕИ

Дукоални
РДИТЕИ

Дукоплетни
РДИТЕИ

Вътрешни
РДИТЕИ

Външни
РДИТЕИ

ИТ ексосубстрат (вътрешна основа на ИТЕП;
източник на
ексосуперстрата)

ИТ ексосуперстрат
(супформа)
(външна основа на
ИТЕП; начин
на осъществяване на
ексосубстрата)

ИТ ексосустрит (цялостна основа на
ИТЕП, която
има динамична устойчивост)

ИТ ексоспецисустант

ИТ ексоспецисустификант

ИТ ексосустрант

ИТ ексосустрат

ИТ ексосубстратат
(съвкупностна вътрешна основа на ИТЕП;
съвкупностен източник
на ексосуперстрата)

ИТ ексосуперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИТЕП; съвкупностен
начин на
осъществяване на ексосубстрата)

ИТ ексосустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ИТЕП, която
има динамична устойчивост)

ИТ ексоспецисустат

ИТ ексоспецисустификат

ИТ ексосустратант

ИТ ексосустратат

ИТ ексосубстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИТЕП; единен източник
на ексосуперстратита)

ИТ ексосуперстратит
(единна
външна основа на
ИТЕП; единен начин на
осъществяване на ексосубстратита)

ИТ ексосустрататит
(единна цялостна основа на ИТЕП,
която има
динамична
устойчивост)

ИТ ексоспецисустит

ИТ ексоспецисустифитит

ИТ ексосустратинт

ИТ ексосустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [4]
Клетъчни РДИТЕИ
Основни РДИТЕИ
Самостойни РДИТЕИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Цялостни
РДИТЕИ

Дукоални
РДИТЕИ

Дукоплетни
РДИТЕИ

ИТ ексоексодисустант

ИТ ексодисустификант

ИТ ексосусенсант

ИТ
ексосусенсат

ИТ ексодисустат

ИТ ексодисустификат

ИТ ексосусенстант

ИТ ексосусенстат

ИТ ексодисустит

ИТ ексодисустифитит

ИТ ексосусенстинт

ИТ ексосусенстит

Вътрешни
РДИТЕИ

Външни
РДИТЕИ

ИТ ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИТЕП;
източник
ексосупсенса)

ИТ ексосупсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ИТЕП; начин
на постигане
на ексосмисъла)

ИТ ексосусенсит (цялостно предназначение
на ИТЕП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ ексосенстат (съвкупностно
вътрешно
предназначение на
ИТЕП; съвкупностен
източник
ексосупсенса)

ИТ ексосупсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ИТЕП; съвкупностен
начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИТ ексосусенстатат
(съвкупностно цялостно
предназначение на ИТЕП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ ексосенсит (единно
вътрешно
предназначение на
ИТЕП; единен източник
ексосупсенса)

ИТ ексосупсенсит
(единно
външно
предназначение на
ИТЕП; единен начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИТ ексосусенстатит
(единно цялостно предназначение
на ИТЕП,
което има
йерархична
динамичност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ексоингредиент [5]
Клетъчни РДИТЕИ
Основни РДИТЕИ
Самостойни РДИТЕИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РДИТЕИ

Градивни РДИТЕИ
Цялостни
РДИТЕИ

Дукоални
РДИТЕИ

Дукоплетни
РДИТЕИ

ИТ ексотристрант

ИТ ексотристратификант

ИТ ексореалитант

ИТ ексореалитат

ИТ ексотристрат

ИТ ексотристратификат

ИТ ексореали-титант

ИТ ексореали-титат

ИТ ексотристрит

ИТ ексотристратифитит

ИТ ексореали-титинт

ИТ ексореали-титит

Вътрешни
РДИТЕИ

Външни
РДИТЕИ

ИТ ексоестество (природа) (вътрешна реалност на
ИТЕП; източник на ексодадеността)

ИТ ексодаденост (външна
реалност на
ИТЕП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
ексоестеството)

ИТ ексореалитит (цялостна реалност на ИТЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ИТ ексонатуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ИТЕП; съвкупностен
източник на
ексодадеността)

ИТ ексофактитат (съвкупностна
външна реалност на
ИТЕП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

ИТ ексореалититатат
(съвкупностна
цялостна реалност на
ИТЕП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИТ ексонатуритит
(единна вътрешна реалност на
ИТЕП; единен
източник на
ексодадеността)

ИТ
ексофактитит (единна
външна реалност на
ИТЕП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на ексоестеството)

ИТ ексореалититатит
(единна цялостна реалност на ИТЕП;
която има йерархична динамична устойчивост)
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 5. РДИТЕИ означава релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент(и), изх – изходен РДИТЕИ, мал – мултисеален
РДИТЕИ, мпл – мултисеплетен РДИТЕИ, едн – единен РДИТЕИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията,
намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РДИТЕИ
и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат
определението икотехномически, което е означено с ИТ. Всеки РДИТЕИ се
отнася за определен икотехномически ексопредмет (ИТЕП). Когато ИТЕП е
икотехномически обект, съответният РДИТЕИ е обектен релевантен диалектически релевантен икотехномически ексоингредиент (ОРДИТЕИ), а когато е
икотехномическа система, съответният РДИТЕИ е системен релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент (СРДИТЕИ). Затова
настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИТЕИ, а другият
за СРДИТЕИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
вторичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
групов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднозначен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
зависим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изведен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);

64

644

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
начален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
негрупов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
независим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
обобщен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
общ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
първичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент;
самостоен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен външен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
системен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент)
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
холистичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecotechnomic ingredient), релевантен икотехномически диингредиент, (*) – диалектически икотехномически ингредиент (ДИТИ), който е единият от двойка релевантни диалектически икотехномически
ингредиенти на икотехномическия предмет, наречени градивни диалектически икотехномически ингредиенти (вж. диалектически икотехномически
ингредиент), в частност градивни релевантни диалектически икотехномически ингредиенти. Релевантният диалектически икотехномически ингредиент (РДИТИ) е ДИТИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване
с другия (от двойката) РДИТИ без посредничеството на трети ДИТИ. Двойката
от релевантни диалектически икотехномически ингредиенти са две различни
страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна външна страна)
на икотехномическия предмет и са характеристики на неговата релевантна
конституираност. Релевантната вътрешна страна на икотехномическия
предмет се определя като релевантен икотехномически институит, релевантната външна страна – като релевантен икотехномически ексституит, а
тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) –
като релевантен икотехномически конституит. Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икотехномическия предмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(external relevant dialectical ecotechnomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икотехномическия предмет. Чрез релевантната външна страна
икотехномическият предмет въздейства (оказва икотехномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външната страна.
Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на
релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икотехномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо
икотехномическо противоречие. Обичайно релевантната външна страна е поконсервативният РДИТИ, докато релевантната вътрешна страна е подинамичният РДИТИ на икотехномическия предмет. Затова след определена
степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се
превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна
(релевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икотехномическия предмет като цяло), така че
да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната
вътрешна страна. С това икотехномическият предмет преминава към друг
икотехномически хомеостазис.
Когато икотехномическият предмет е икотехномически обект, тогава
РДИТИ е обектен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object relevant dialectical ecotechnomic ingredient) с разновидности обектен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и обектен външен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object external
relevant dialectical ecotechnomic ingredient). Когато икотехномическият предмет
е икотехномическа система, тогава РДИТИ е системен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system relevant dialectical ecotechnomic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system internal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен външен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system external relevant dialectical ecotechnomic ingredient).
Значима разновидност на РДИТИ е релевантният диалектически икотехномически ексоингредиент (РДИТЕИ) (вж. и ексоикотехномика) [с разновидности обектен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecotechnomic exoingredient)] [когато той е РДИТИ на икотехномически ексопредмет, т.е. е РДИТИ с явно изразена (с операционализирана) икотехномическа структура]. Икотехномическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на икотехномическия предмет;
той е някаква степен на операционализиране на понятието за икотехномически
предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на
изходното понятие за него) го поставя по-близо до икотехномическата
практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на икотехномическото изследване и икотехномическото управление; представлява
икотехномически предмет с явно изразена (до определена степен на подроб78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност) икотехномическа структура (в т.ч. и като последователност от икотехномически признаци, икотехномически характеристики и икотехномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен РДИТИ на даден икотехномически предмет от своя
страна се разглежда също като икотехномически предмет [т.е. като икотехномически субпредмет* (ecotechnomic subthing)] със свои РДИТИ, последните се наричат релевантни диалектически икотехномически субингредиенти* (relevant dialectical ecotechnomic subingredients) (РДИТСИ) (те са РДИТИ
на икотехномическия субпредмет). Разновидности на РДИТСИ са обектният
релевантен диалектически икотехномически субингредиент* (object relevant dialectical ecotechnomic subingredient) и системният релевантен диалектически икотехномически субингредиент* (system relevant dialectical
ecotechnomic subingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икотехномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икотехномически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни диалектически икотехномически ингредиенти (вж. табл. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен РДИТИ
Основен РДИТИ

Съвместим РДИТИ

Градивен РДИТИ
Вътрешен
РДИТИ

Външен
РДИТИ

Изходен
РДИТИ

Дукоплетен
РДИТИ

Изходен
вътрешен
РДИТИ

Изходен
външен
РДИТИ

Изходен
цялостен
РДИТИ

Изходен
дукоален
РДИТИ

Изходен
дукоплетен
РДИТИ

Единен
РДИТИ

Дукоален
РДИТИ

Единен
вътрешен
РДИТИ

Единен
външен
РДИТИ

Единен
цялостен
РДИТИ

Единен
дукоален
РДИТИ

Единен
дукоплетен
РДИТИ

Мултисеален
РДИТИ

Цялостен
РДИТИ

Мултисеален вътрешен
РДИТИ

Мултисеален
външен
РДИТИ

Мултисеален цялостен РДИТИ

Мултисеален дукоален РДИТИ

Мултисеален дукоплетен
РДИТИ

Мултисеплетен
РДИТИ

Отделен РДИТИ
Съставен РДИТИ

Самостоен РДИТИ

Релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(РДИТИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИТИ

Мултисеплетен
външен
РДИТИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИТИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИТИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИТИ

Пояснения за табл. 1. РДИТИ означава релевантен диалектически икотехномически ингредиент(и). Всеки РДИТИ се отнася за определен икотехномически предмет (ИТП). Когато ИТП е икотехномически обект, съответният РДИТИ е обектен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (ОРДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният РДИТИ е системен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (СРДИТИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИТИ, а другият за
СРДИТИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата
има по два подварианта – един за разновидностите на пълния обединен РДИТИ, и друг за разновидностите на частичния обединен РДИТИ (вж. точка 2.9
на настоящата статия). Тези пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в статията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Разновидности на клетъчния релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Множеството от релевантни диалектически икотехномически ингредиенти е съставено от релевантни диалектически икотехномически клетки,
всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален и дукомплетен РДИТИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните се
числят градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният,
частният и уникоалният РДИТИ). Всички те са клетъчни РДИТИ и са разновидности на клетъчния РДИТИ. Обединенията и сеченията на клетъчните и
самостойните РДИТИ образуват подразновидности на клетъчните и на самостойните РДИТИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения,
подразновидностите са посочени само при самостойните РДИТИ.
1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Вътрешният и външният РДИТИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен градивен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че вътрешният РДИТИ е вътрешен градивен РДИТИ, а външният РДИТИ е външен градивен РДИТИ. Вътрешни и външни градивни РДИТИ съответно са икотехномическата същност
и икотехномическото явление, икотехномическото съдържание и икотехномическата форма, икотехномическата субстанция и икотехномическата суперстанта и т.н. Вътрешният и външният РДИТИ в своята релевантна диалектическа цялостност образуват цялостния релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient), който е и самият икотехномически предмет (последният като цялостност
от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен цялостен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Градивният и цялостният РДИТИ са разновидности на основния релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (basic
81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен основен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен основен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system basic relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)], така че градивният РДИТИ е градивен основен РДИТИ, а цялостният РДИТИ е цялостен основен РДИТИ.
Общо понятие за вътрешния и външния РДИТИ е дукоалният релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (ducoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) (двузначен РДИТИ; РДИТИ с две значения) [в т.ч.
обектен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен РДИТИ, така че дукоалният РДИТИ е или вътрешен РДИТИ,
или външен РДИТИ. Вътрешният и външният РДИТИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от РДИТИ, която е понятието за дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (ducoplete relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) (двуелементен РДИТИ) [в т.ч. обектен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Дукоалният и дукоплетния
РДИТИ са разновидности на съвместимия релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (съвместим на основния РДИТИ) [в т.ч. обектен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съвместим релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system compatible relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)], така че дукоалният РДИТИ е дукоален
съвместим РДИТИ, а дукоплетният РДИТИ е дукоплетен съвместим РДИТИ.
Основният и съвместимият РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен клетъчен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object cellular
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен клетъчен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system cellular relevant dia82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic ingredient)], така че основният РДИТИ е основен клетъчен РДИТИ, а съвместимият РДИТИ е съвместим клетъчен РДИТИ. Клетъчните РДИТИ от даден самостоен вид образуват някаква релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (relevant dialectical ecotechnomic cell)
[в т.ч. обектна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system relevant dialectical ecotechnomic
cell)] в множеството от релевантен диалектически икотехномически ингредиенти; затова посоченото множество е семейство от релевантни диалектически
икотехномически клетки. Който и да е релевантен диалектически икотехномически ингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Основният и дукоалният РДИТИ са разновидности на унитарния релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен РДИТИ) [в
т.ч. обектен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че основният
РДИТИ е основен унитарен РДИТИ, а дукоалният РДИТИ е дукоален унитарен РДИТИ. От своя страна унитарният РДИТИ и дукоплетният РДИТИ са
разновидности на клетъчния РДИТИ.
Цялостният и съвместимият РДИТИ са разновидности на масивния релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е масив от вътрешни и външни РДИТИ) [в т.ч. обектен масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че цялостният
РДИТИ е цялостетн масивен РДИТИ, а съвместимият РДИТИ е съвместим
масивен РДИТИ. От своя страна масивният РДИТИ и градивният РДИТИ са
разновидности на клетъчния РДИТИ.
Градивният и съвместимият РДИТИ са разновидности на частния релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (particular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и
83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външен РДИТИ) [в т.ч. обектен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че градивният РДИТИ е градивен частен РДИТИ, а съвместимият РДИТИ
е съвместим частен РДИТИ. От своя страна частният РДИТИ и цялостният
РДИТИ са разновидности на клетъчния РДИТИ.
Основният и дукоплетният РДИТИ са разновидности на уникоалния релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (unicoal relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни клетъчни
РДИТИ) [в т.ч. обектен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object unicoal relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)],
така че основният РДИТИ е основен уникоален РДИТИ, а дукоплетният
РДИТИ е дукомплетен уникоален РДИТИ. От своя страна уникоалният
РДИТИ и дукоалният РДИТИ са разновидности на клетъчния РДИТИ.
2. Разновидности на самостойния релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Разновидности на самостойния РДИТИ са изходният, единният, мултисеалният и мултисеплетният РДИТИ (табл. 1), както и комбинации от
тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният,
обединеният, разединеният и унисеалният РДИТИ). Всички те са самостойни РДИТИ и са разновидности на самостойния РДИТИ.
2.1. Изходен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Изходният релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(initial relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа
конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може
да бъде разложен на други РДИТИ и служи за извеждането на останалите
РДИТИ на същото това равнище. Разновидности на изходния РДИТИ са: (1)
изходният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингре84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент* (initial internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system initial internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е изходен РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) изходният външен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial external
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial external relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен
РДИТИ и външен РДИТИ), (3) изходният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial entire relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и цялостен
РДИТИ), (4) изходният дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system initial ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е изходен РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5) изходният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е изходен РДИТИ и дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(initial relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна изходна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object initial relevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic cell) и системна изходна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system initial relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Изходният вътрешен РДИТИ и изходният външен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial constructive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial constructive relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен градивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system initial constructive
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и
градивен РДИТИ), наречен още първичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (primary relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен първичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object primary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен първичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system primary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл.
2). Тоест изходният РДИТИ и градивният РДИТИ формират понятието за
първичен РДИТИ (всички останали РДИТИ, освен първичните РДИТИ, са
вторични РДИТИ). Затова пък изходният РДИТИ или градивният РДИТИ
формират понятието за начален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (inceptive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен начален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object inceptive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
начален първичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system inceptive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РДИТИ, освен началните РДИТИ, са обобщени РДИТИ). Разновидности на началния РДИТИ са разновидностите на отделния РДИТИ и тези на градивния РДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен РДИТИ
Градивен РДИТИ
Релевантен диалектически икотехномически ингредиент (РДИТИ)

Основен РДИТИ

Дукоплетен
РДИТИ

Изходен градивен
РДИТИ =
= първичен РДИТИ

Изходен масивен РДИТИ

Обединен градивен
РДИТИ

Обединен масивен РДИТИ =
= обобщен РДИТИ

Мултисеален
РДИТИ

Единен
РДИТИ

Изходен
РДИТИ

Външен
РДИТИ

Цялостен Дукоален
РДИТИ
РДИТИ

Мултисеплетен
РДИТИ

Отделен РДИТИ
Съставен РДИТИ

Изходен
РДИТИ
Обединен РДИТИ

Съвместим РДИТИ

Градивен РДИТИ
Вътрешен
РДИТИ

Самостоен РДИТИ

Масивен РДИТИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен РДИТИ, обединеният градивен РДИТИ и обединенит масивен (обобщеният) РДИТИ образуват вторичните
РДИТИ. Изходният масивен РДИТИ, обединеният градивен РДИТИ и изходният градивен (първичнияг) РДИТИ образуват началните РДИТИ. (Вж.
поясненията към табл. 1)
Изходният градивен РДИТИ и изходният цялостен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен основен релевантен диалектически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически ингредиент* (object initial basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен основен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system initial basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и основен РДИТИ). Изходният дукоален РДИТИ и изходният дукоплетен РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен съвместим релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (initial compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и
съвместим РДИТИ). Изходният основен РДИТИ и изходният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (initial cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object initial cellular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен клетъчен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system initial cellular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват изходната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Изходният основен РДИТИ и изходният дукоален РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен унитарен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system initial unitary relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и унитарен РДИТИ). Изходният цялостен РДИТИ и изходният съвместим РДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial massive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial massive relevant
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и масивен РДИТИ). Изходният градивен РДИТИ и изходният съвместим РДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial particular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial particular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и частен
РДИТИ). Изходният основен РДИТИ и изходният дукомплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (initial unicoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен уникоален релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system initial unicoal relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РДИТИ и уникоален РДИТИ).
2.2. Единен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Единният релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(united relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] е този, който на дадено равнище на диалекическа
конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни РДИТИ или от други единни РДИТИ, но е
неделим и не може да бъде разложен обратно от формиралите го РДИТИ на
същото това равнище. Негови разновидности са: (1) единният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united internal
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен вътрешен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united
internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
united internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
единен РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) единният външен релевантен диа89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икотехномически ингредиент* (united external relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united external relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и външен
РДИТИ), (3) единният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен единен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен единен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system united entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е единен РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) единният дукоален
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united ducoal
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united
ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен дукоален
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united
ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен
РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5) единният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united ducoplete ecotechnomic ingredient) и системен единен дукоплетен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system united ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (united relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
обектна единна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object united relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна единна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system united relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Единният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още холистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (whole relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен холистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object whole relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------холистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system whole relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест единният
РДИТИ и цялостният РДИТИ формират понятието за холистичен РДИТИ
(всички останали РДИТИ, освен холистичните РДИТИ, са нехолистични
РДИТИ). Затова пък единният РДИТИ или цялостният РДИТИ формират
понятието за съединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (joint relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object joint
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съединен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system joint relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РДИТИ, освен съединените
РДИТИ, са разделени РДИТИ). Разновидности на съединения РДИТИ са разновидностите на единния РДИТИ и тези на цялостния РДИТИ.
Единният вътрешен РДИТИ и единният външен РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за единен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object united constructive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен единен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и градивен
РДИТИ). От своя страна единният градивен РДИТИ и единният цялостен
РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен основен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object united basic relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен основен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system united basic relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и основен
РДИТИ). Единният дукоален РДИТИ и единният дукоплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united compatible relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united compatible relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен съвместим релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system united compatible
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и
91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим РДИТИ). Единният основен РДИТИ и единният съвместим РДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united cellular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system united cellular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и клетъчен
РДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват единната
релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Единният основен РДИТИ и единният дукоален РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен унитарен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system united unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и унитарен РДИТИ).
Единният цялостен РДИТИ и единният съвместим РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за единен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united massive relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен единен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен масивен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system united massive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и масивен РДИТИ).
Единният градивен РДИТИ и единният съвместим РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за единен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен частен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system united particular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и частен РДИТИ).
Единният основен РДИТИ и единният дукомплетен РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (united unicoal relevant dialectical ecotechnomic in92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------gredient) [в т.ч. обектен единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object united unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system united unicoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РДИТИ и уникоален РДИТИ).
2.3. Отделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Изходният РДИТИ и единният РДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)], така че изходният РДИТИ е изходен отделен РДИТИ, а единният РДИТИ е единен отделен РДИТИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object separate internal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен отделен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИТИ и вътрешен
РДИТИ), (2) отделният външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate external relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен отделен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate external relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен отделен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate external relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИТИ и външен
РДИТИ), (3) отделният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate entire relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е отделен РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) отдел93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(separate ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object separate ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е отделен РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5) отделният дукоплетен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
отделен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е отделен РДИТИ и дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5)
образува някаква отделна релевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (separate relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна отделна
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object separate relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна отделна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system separate relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Отделният вътрешен РДИТИ и отделният външен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate constructive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
РДИТИ и градивен РДИТИ). От своя страна отделният градивен РДИТИ и отделният цялостен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен
основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
separate basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен
основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
separate basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИТИ и основен РДИТИ). Отделният дукоален РДИТИ и отделният
94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate
compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е отделен РДИТИ и съвместим РДИТИ). Отделният основен
РДИТИ и отделният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object separate cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените погоре пет негови разновидности образуват отделната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Отделният основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още предпоставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (prerequisited relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен предпоставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object prerequisited relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен предпоставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system prerequisited relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 3). Тоест отделният РДИТИ и основният РДИТИ формират
понятието за предпоставен РДИТИ (всички останали РДИТИ, освен предпоставените РДИТИ, са изведени РДИТИ). Затова пък отделният РДИТИ или
основният РДИТИ формират понятието за независим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (independent relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен независим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object independent relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен независим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system independent relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (всички останали РДИТИ, освен независимите РДИТИ, са зависими РДИТИ). Разновидности на независимия РДИТИ са разновидностите на
отделния РДИТИ и тези на основния РДИТИ.
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен РДИТИ
Съвместим РДИТИ

Градивен РДИТИ
Вътрешен
РДИТИ

Външен
РДИТИ

Цялостен
РДИТИ

Дукоален
РДИТИ

Дукоплетен
РДИТИ

Отделен основен РДИТИ =
= предпоставен РДИТИ

Отделен съвместим
РДИТИ

Съставен основен РДИТИ

Съставен
съвместим РДИТИ =
= зависим РДИТИ

Мултисеален
РДИТИ

Единен
РДИТИ

Изходен
РДИТИ

Основен РДИТИ

Мултисеплетен
РДИТИ

Отделен РДИТИ
Съставен РДИТИ

Самостоен РДИТИ

Релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(РДИТИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим РДИТИ, съставният основен РДИТИ и съставният съвместим (зависимият) РДИТИ образуват изведените
РДИТИ. Отделният съвместим РДИТИ, съставният основен РДИТИ и отделният основен (предпоставеният) РДИТИ образуват независимите РДИТИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен РДИТИ и отделният дукоален РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate unitary relevant
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен унитарен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system separate unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РДИТИ и
унитарен РДИТИ). Отделният цялостен РДИТИ и отделният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен масивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (separate massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object separate massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
РДИТИ и масивен РДИТИ). Отделният градивен РДИТИ и отделният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate particular
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate
particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
separate particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
отделен РДИТИ и частен РДИТИ). Отделният основен РДИТИ и отделният
дукомплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (separate
unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е отделен РДИТИ и уникоален РДИТИ).
2.4. Мултисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеалният релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object multiseal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] е многозначен РДИТИ
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(РДИТИ с много значения), като всяко отделно значение отговаря на някакъв
отделен РДИТИ; той е общо понятие за всички или за част от всички отделни
РДИТИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) мултисеалният външен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseal external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal external relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеален РДИТИ и външен РДИТИ), (3) мултисеалният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal
entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е мултисеален РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) мултисеалният
дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseal ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен мултисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal ducoal relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5)
мултисеалният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (multiseal ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal ducoplete relevant
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТИ и
дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseal relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseal relevant dialectical ecotechnomic
cell) и системна мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system multiseal relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеалният дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още всеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (general relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен всеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object general relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
всеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
general relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест мултисеалният
РДИТИ и дукоалният РДИТИ формират понятието за всеобщ РДИТИ (всички
останали РДИТИ, освен всеобщите РДИТИ, са невсеобщи РДИТИ). Затова пък
мултисеалният РДИТИ или дукоалният РДИТИ формират понятието за
общ релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (common
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен общ релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object common relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен общ релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system common relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РДИТИ, освен общите РДИТИ, са еднозначни РДИТИ). Разновидности на общия РДИТИ са разновидностите на мултисеалния РДИТИ и тези на дукоалния РДИТИ.
Мултисеалният вътрешен РДИТИ и мултисеалният външен РДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal constructive relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal
constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system multiseal constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеален РДИТИ и градивен РДИТИ). От своя страна мултисеалният градивен РДИТИ и мултисеалният цялостен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal basic relevant dialectical ecotech99
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален основен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТИ
и основен РДИТИ). Мултисеалният дукоален РДИТИ и мултисеалният дукоплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal compatible relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТИ и съвместим
РДИТИ). Мултисеалният основен РДИТИ и мултисеалният съвместим РДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal cellular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal
cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно
е мултисеален РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените по-горе пет негови
разновидности образуват мултисеалната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Мултисеалният основен РДИТИ и мултисеалният дукоален РДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseal unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален РДИТИ и унитарен РДИТИ). Мултисеалният цялостен РДИТИ и
мултисеалният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (multiseal massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеален масивен релевантен диалектически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal massive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТИ и масивен
РДИТИ). Мултисеалният градивен РДИТИ и мултисеалният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален частен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal
particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален
частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseal particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален РДИТИ и частен РДИТИ). Мултисеалният основен РДИТИ и
мултисеалният дукомплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (multiseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РДИТИ и уникоален РДИТИ).
2.5. Мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеплетният релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или за съвкупността от всички отделни
РДИТИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------multiseplete internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system multiseplete internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) мултисеплетният външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete external relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete external
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РДИТИ и външен РДИТИ), (3) мултисеплетният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete
entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен
цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) мултисеплетният дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete
ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object multiseplete ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5)
мултисеплетният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object multiseplete ducoplete ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseplete relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseplete relevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic cell) и системна мултисеплетна релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (system multiseplete relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още групов релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (group relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен групов релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object group relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
групов релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
group relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният РДИТИ и дукоплетният РДИТИ формират понятието за групов
РДИТИ (всички останали РДИТИ, освен груповите РДИТИ, са негрупови
РДИТИ). Затова пък мултисеплетният РДИТИ или дукоплетният РДИТИ
формират понятието за съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (totalitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен съвкупностен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object totalitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system totalitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички
останали РДИТИ, освен съвкупностните РДИТИ, са единични РДИТИ). Разновидности на съвкупностния РДИТИ са разновидностите на мултисеплетния
РДИТИ и тези на дукоплетния РДИТИ.
Мултисеплетният вътрешен РДИТИ и мултисеплетният външен РДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseplete constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и градивен РДИТИ). От
своя страна мултисеплетният градивен РДИТИ и мултисеплетният цялостен
РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен основен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseplete basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мул103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тисеплетен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и основен РДИТИ). Мултисеплетният
дукоален РДИТИ и мултисеплетният дукоплетен РДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеплетен съвместим релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (multiseplete compatible relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен
съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system multiseplete compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен РДИТИ и съвместим РДИТИ). Мултисеплетният
основен РДИТИ и мултисеплетният съвместим РДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (multiseplete cellular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените по-горе пет
негови разновидности образуват мултисеплетната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Мултисеплетният основен РДИТИ и мултисеплетният дукоален РДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete unitary
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system multiseplete unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и унитарен РДИТИ). Мултисеплетният цялостен РДИТИ и мултисеплетният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete
104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system multiseplete massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен РДИТИ и масивен РДИТИ). Мултисеплетният градивен РДИТИ и мултисеплетният съвместим РДИТИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete particular
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseplete particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и частен РДИТИ). Мултисеплетният основен
РДИТИ и мултисеплетният дукомплетен РДИТИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (multiseplete unicoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен
уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РДИТИ и уникоален РДИТИ).
2.6. Съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеалният РДИТИ и мултисеплетният РДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound relevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че мултисеалният РДИТИ е мултисеален съставен РДИТИ, а мултисеплетният РДИТИ е
мултисеплетен съставен РДИТИ. Негови разновидности са: (1) съставният
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(compound internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингреди105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (object compound internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) съставният външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(compound external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съставен външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system compound external relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИТИ и външен РДИТИ), (3) съставният
цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object compound entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е съставен РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) съставният дукоален
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
compound ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system compound ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5) съставният дукоплетен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е съставен РДИТИ и дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5)
образува някаква съставна релевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (compound relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна съставна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object compound relevant dialectical ecotechnomic cell) и системна съставна релевантна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектическа икотехномическа клетка* (system compound relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Съставният вътрешен РДИТИ и съставният външен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object compound constructive
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound
constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИТИ и градивен РДИТИ). От своя страна съставният градивен РДИТИ и
съставният цялостен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(compound basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е съставен РДИТИ и основен РДИТИ). Съставният дукоален
РДИТИ и съставният дукоплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (compound compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound compatible relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИТИ и съвместим РДИТИ). Съставният основен РДИТИ и съставният съвместим РДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (compound cellular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
compound cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
съставен РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените по-горе пет негови разно-
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности образуват съставната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Съставният съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент е наречен още зависим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (dependent relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен зависим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object dependent relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен зависим релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system dependent relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 3). Тоест
съставният РДИТИ и съвместимият РДИТИ формират понятието за зависим РДИТИ (всички останали РДИТИ, освен зависимите РДИТИ, са независими РДИТИ). Затова пък съставният РДИТИ или съвместимият РДИТИ
формират понятието за изведен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (deduced relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен изведен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object deduced relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
изведен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
deduced relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РДИТИ,
освен изведените РДИТИ, са предпоставени РДИТИ). Разновидности на изведения РДИТИ са разновидностите на съставния РДИТИ и тези на съвместимия
РДИТИ.
Съставният основен РДИТИ и съставният дукоален РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound unitary relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен
РДИТИ и унитарен РДИТИ). Съставният цялостен РДИТИ и съставният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен масивен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
compound massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system compound massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
108

688

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместно е съставен РДИТИ и масивен РДИТИ). Съставният градивен РДИТИ и съставният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (compound particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object compound particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИТИ и частен РДИТИ). Съставният основен РДИТИ и съставният дукомплетен РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (compound unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РДИТИ и
уникоален РДИТИ).
2.7. Самостоен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният РДИТИ и съставният РДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
self-valued relevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделният РДИТИ е отделен самостоен РДИТИ, а съставният РДИТИ е съставен самостоен РДИТИ. Негови разновидности са: (1) самостойният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfvalued internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system self-valued internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоен РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) самостойният вън109
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------шен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued
external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
self-valued external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued external relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоен РДИТИ и външен РДИТИ), (3) самостойният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (selfvalued entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(object self-valued entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоен РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) самостойният
дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (selfvalued ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5) самостойният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued ducoplete relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен самостоен дукоплетен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-valued ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТИ и дукоплетен
РДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-valued relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-valued relevant dialectical ecotechnomic cell) и
системна самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-valued relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Самостойният вътрешен РДИТИ и самостойният външен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued constructive relevant
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued
constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен
градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоен РДИТИ и градивен РДИТИ). От своя страна самостойният градивен РДИТИ и самостойният цялостен РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоен основен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (self-valued basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued basic relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТИ и основен РДИТИ). Самостойният дукоален РДИТИ и самостойният дукоплетен
РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system self-valued compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТИ и съвместим РДИТИ). Самостойният основен РДИТИ и самостойният съвместим РДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоен клетъчен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (self-valued cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued cellular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен
РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват самостойната релевантна диалектическа икотехномическа
клетка. Който и да е релевантен диалектически икотехномически ингредиент
е винаги самостоен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Самостойният основен РДИТИ и самостойният дукоален РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued
unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен
унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТИ и унитарен РДИТИ). Самостойният цялостен РДИТИ
и самостойният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object self-valued massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостойен РДИТИ и масивен РДИТИ).
Самостойният градивен РДИТИ и самостойният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued particular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued
particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТИ и частен РДИТИ). Самостойният основен РДИТИ и самостойният
дукомплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен
уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (selfvalued unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued unicoal relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е самостоен РДИТИ и уникоален РДИТИ).
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.8. Самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният и мултисеалният РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е
едноелементен самостоен РДИТИ) [в т.ч. обектен самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system selfdependent relevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделния РДИТИ
е отделен самостоятелен РДИТИ, а мултисеалният РДИТИ е мултисеален
самостоятелен РДИТИ. От своя страна самостоятелният РДИТИ и мултисеплетният РДИТИ са разновидности на самостойния РДИТИ. Разновидности
на самостоятелния РДИТИ са: (1) самостоятелният вътрешен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
self-dependent internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system self-dependent internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) самостоятелният външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен самостоятелен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent external relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent external
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РДИТИ и външен РДИТИ), (3) самостоятелният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) самостоятелният дукоален релевантен диалектически икотехномически ингреди113

693

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (self-dependent ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent ducoal relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и
дукоален РДИТИ), (5) самостоятелният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system self-dependent ducoplete relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и дукоплетен РДИТИ).
Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-dependent relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-dependent relevant dialectical ecotechnomic
cell) и системна самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-dependent relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Самостоятелният вътрешен РДИТИ и самостоятелният външен РДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent constructive
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
self-dependent constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system self-dependent constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и градивен РДИТИ).
От своя страна самостоятелният градивен РДИТИ и самостоятелният цялостен
РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent
basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent basic relevant dialectical ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и основен РДИТИ). Самостоятелният дукоален РДИТИ и самостоятелният дукоплетен РДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent compatible
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent compatible relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и съвместим
РДИТИ). Самостоятелният основен РДИТИ и самостоятелният съвместим
РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent
cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent cellular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и клетъчен
РДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Самостоятелният основен РДИТИ и самостоятелният дукоален РДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
self-dependent unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system self-dependent unitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и унитарен РДИТИ). Самостоятелният цялостен РДИТИ и самостоятелният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent massive relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически инг115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиент* (system self-dependent massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и масивен РДИТИ). Самостоятелният градивен РДИТИ и самостоятелният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent particular relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и частен РДИТИ). Самостоятелният основен РДИТИ и самостоятелният дукомплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent unicoal relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РДИТИ и уникоален РДИТИ).
Самостоятелният унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още единичен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (single relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object single relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен единичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system single relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 4). Тоест
самостоятелният РДИТИ и унитарният РДИТИ формират понятието за
единичен РДИТИ (всички останали РДИТИ, освен единичните РДИТИ, са
съвкупностни РДИТИ). Затова пък самостоятелният РДИТИ или унитарният РДИТИ формират понятието за негрупов релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (non-group relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен негрупов релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object non-group relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен негрупов релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system non-group relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(всички останали РДИТИ, освен негруповите РДИТИ, са групови РДИТИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на негруповия РДИТИ са разновидностите на самостоятелния
РДИТИ и тези на унитарния РДИТИ.

117

697

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен РДИТИ
Дукоплетен
РДИТИ

Унитарен РДИТИ
Релевантен диалектически икотехномически ингредиент (РДИТИ)

Основен РДИТИ

Съвместим РДИТИ

Градивен РДИТИ
Дукоплетен
РДИТИ

Единен
РДИТИ

Изходен
РДИТИ

Външен
РДИТИ

Цялостен Дукоален
РДИТИ
РДИТИ

Самостоятелен унитарен РДИТИ =
= единичен РДИТИ

Самостоятелен
дукоплетен
РДИТИ

Мултисеплетен унитарен РДИТИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИТИ =
групов
РДИТИ

Мултисеален
РДИТИ
Мулти-сеплетен
РДИТИ

Отделен РДИТИ
Съставен РДИТИ

Самостоятелен РДИТИ
Мултисеплетен
РДИТИ

Самостоен РДИТИ

Вътрешен
РДИТИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен РДИТИ, мултисеплетният
унитарен РДИТИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) РДИТИ образуват съвкупностните РДИТИ. Самостоятелният дукоплетен РДИТИ, мултисеплетният унитарен РДИТИ и самостоятелният унитарен (единичният) РДИТИ образуват негруповите РДИТИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.9. Обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Единният и съставният РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е масив от изходни и
външни РДИТИ) [в т.ч. обектен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)], така че единният РДИТИ е единен обединен РДИТИ, а съставният
РДИТИ е съставен обединен РДИТИ. От своя страна обединеният РДИТИ и
изходния РДИТИ са разновидности на самостойния РДИТИ. Разновидности на
обединения РДИТИ са: (1) обединеният вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined internal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined internal relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен
РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) обединеният външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined external relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined external relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обединен външен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system combined external
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ
и външен РДИТИ), (3) обединеният цялостен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (combined entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined entire relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) обединеният дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined ducoal relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен обединен дукоален релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object combined ducoal relevant dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) и системен обединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ и дукоален
РДИТИ), (5) обединеният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined ducoplete relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен обединен дукоплетен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object combined ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен обединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ и
дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква обединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (combined relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна обединена релевантна диалектическа
икотехномическа клетка* (object combined relevant dialectical ecotechnomic
cell) и системна обединена релевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (system combined relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Обединеният вътрешен РДИТИ и обединеният външен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за обединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен градивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object combined constructive
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined
constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ и градивен РДИТИ). От своя страна обединеният градивен
РДИТИ и обединеният цялостен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за обединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен обединен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object combined basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен обединен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system combined basic relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ и основен РДИТИ). Обединеният дукоален РДИТИ и обединеният дукоплетен РДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за обединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен съвместим релевантен диалекти120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икотехномически ингредиент* (object combined compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обединен съвместим релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system combined compatible
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ
и съвместим РДИТИ). Обединеният основен РДИТИ и обединеният съвместим
РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за обединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined cellular
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен клетъчен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined
cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
combined cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
обединен РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват обединената релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Обединеният основен РДИТИ и обединеният дукоален РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за обединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined unitary relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined unitary
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ
и унитарен РДИТИ). Обединеният цялостен РДИТИ и обединеният съвместим
РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за обединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined massive
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен масивен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined
massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system
combined massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
обединен РДИТИ и масивен РДИТИ). Обединеният градивен РДИТИ и обединеният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за обединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(combined particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
обединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
121
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен обединен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system combined particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ и частен РДИТИ). Обединеният основен РДИТИ и обединеният дукомплетен РДИТИ са разновидности на пообщото понятие за обединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (combined unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обединен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object combined unicoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен обединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined unicoal relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е обединен РДИТИ и уникоален РДИТИ).
Обединеният масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент е наречен още обобщен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (generalized relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен обобщен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object generalized relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обобщен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system generalized relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 2). Тоест
обединеният РДИТИ и масивният РДИТИ формират понятието за обобщен
РДИТИ (всички останали РДИТИ, освен обобщените РДИТИ, са начални
РДИТИ). Затова пък обединеният РДИТИ или масивният РДИТИ формират
понятието за вторичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (secondary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
вторичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object secondary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен вторичен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system secondary relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РДИТИ, освен вторичният РДИТИ, са първични РДИТИ). Разновидности на вторичния
РДИТИ са разновидностите на обединения РДИТИ и тези на масивния РДИТИ.
Когато обединеният РДИТИ обхваща всички известни изходни РДИТИ,
тогава той е пълен обединен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (full combined relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
пълен обектен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (full object combined relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
пълен системен обединен релевантен диалектически икотехномически
122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (full system combined relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(вж. икотехномически конституит и фиг. 1 към икотехномически конститит), а когато обединеният РДИТИ обхваща част от всички известни изходни РДИТИ, тогава той е частичен обединен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (partial combined relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. частичен обектен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (partial object combined relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и частичен системен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (partial system combined relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномически контуит и фиг. 1
към икотехномически контит). Тези определения се отнасят и за всички разновидности на обединения РДИТИ.
2.10. Разединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Изходният и съставният РДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(disunited relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като не съдържа единен РДИТИ) [в т.ч. обектен разединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited relevant dialectical ecotechnomic ingredient)],
така че изходният РДИТИ е изходен разединен РДИТИ, а съсъставния РДИТИ
е съставен разединен РДИТИ. От своя страна разединеният РДИТИ и единният РДИТИ са разновидности на самостойния РДИТИ. Разновидности на разединения РДИТИ са: (1) разединеният вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (disunited internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен вътрешен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и
вътрешен РДИТИ), (2) разединеният външен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (disunited external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен външен релевантен диа123
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икотехномически ингредиент* (system disunited external relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и външен РДИТИ), (3) разединеният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited entire relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (object disunited entire relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited entire relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) разединеният дукоален релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (disunited ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited ducoal relevant
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5) разединеният дукоплетен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (disunited ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited ducoplete
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен дукоплетен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited
ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
разединен РДИТИ и дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (disunited
relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна разединена релевантна
диалектическа икотехномическа клетка* (object disunited relevant dialectical
ecotechnomic cell) и системна разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system disunited relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Разединеният вътрешен РДИТИ и разединеният външен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited constructive
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited
constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разе124
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------динен РДИТИ и градивен РДИТИ). От своя страна разединеният градивен
РДИТИ и разединеният цялостен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (disunited basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен разединен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object disunited basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен разединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и основен РДИТИ). Разединеният дукоален РДИТИ и разединеният дукоплетен РДИТИ са разновидности на пообщото понятие за разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited compatible relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited
compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и съвместим РДИТИ). Разединеният основен РДИТИ и разединеният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(disunited cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system disunited cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените погоре пет негови разновидности образуват разединената релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Разединеният основен РДИТИ и разединеният дукоален РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited unitary relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited unitary
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ
и унитарен РДИТИ). Разединеният цялостен РДИТИ и разединеният съвмес125
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен масивен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
disunited massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system disunited massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и масивен РДИТИ). Разединеният градивен РДИТИ и разединеният съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен разединен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (object disunited particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited particular relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и частен РДИТИ). Разединеният основен РДИТИ и разединеният дукомплетен РДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за разединен уникоален релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (disunited unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен уникоален релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РДИТИ и
уникоален РДИТИ).
Разединеният частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент е наречен още разделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (disjoint relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен разделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object disjoint relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
разделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system disjoint relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест разединеният
РДИТИ и частният РДИТИ формират понятието за разделен РДИТИ (всички
останали РДИТИ, освен разделените РДИТИ, са съединени РДИТИ). Затова
пък разединеният РДИТИ или частният РДИТИ формират понятието за нехолистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(unwhole relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен нехолис126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
unwhole relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен нехолистичен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system unwhole
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РДИТИ, освен
нехолистичните РДИТИ, са холистични РДИТИ). Разновидности на нехолистичния РДИТИ са разновидностите на разединения РДИТИ и тези на частния
РДИТИ.
2.11. Унисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният и мултисеплетният РДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като съдържа
еднозначни самостойни РДИТИ) [в т.ч. обектен унисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен унисеален релевантен диалектически
икотехномически ингредиент* (system uniseal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделният РДИТИ е отделен унисеален РДИТИ, а
мултисеплетният РДИТИ е мултисеплетен унисеален РДИТИ. От своя страна унисеалният РДИТИ и мултисеалният РДИТИ са разновидности на самостойностия РДИТИ. Разновидности на унисеалния РДИТИ са: (1) унисеалният
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(uniseal internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal internal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system uniseal internal relevant dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТИ и вътрешен РДИТИ), (2) унисеалният външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal external relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal external relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е унисеален РДИТИ и външен РДИТИ), (3) унисеалният цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal
entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален ця127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
uniseal entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален
цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal entire relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
унисеален РДИТИ и цялостен РДИТИ), (4) унисеалният дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal ducoal relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal ducoal
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дукоален
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal
ducoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален
РДИТИ и дукоален РДИТИ), (5) унисеалният дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal ducoplete
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дукоплетен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal
ducoplete relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТИ и дукоплетен РДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (uniseal relevant dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object uniseal relevant dialectical
ecotechnomic cell) и системна унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system uniseal relevant dialectical ecotechnomic cell)].
Унисеалният вътрешен РДИТИ и унисеалният външен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal constructive
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal
constructive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТИ и градивен РДИТИ). От своя страна унисеалният градивен
РДИТИ и унисеалният цялостен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен унисеален основен релевантен диалектически икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (object uniseal basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен унисеален основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент* (system uniseal basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е унисеален РДИТИ и основен РДИТИ). Унисеалният дукоален
РДИТИ и унисеалният дукоплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТИ и съвместим РДИТИ). Унисеалният основен РДИТИ и унисеалният съвместим РДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен релевантен
диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal cellular
relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален клетъчен
релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal
cellular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален
РДИТИ и клетъчен РДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват унисеалната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Унисеалният основен РДИТИ и унисеалният дукоален РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal unitary relevant
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal unitary
relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТИ
и унитарен РДИТИ). Унисеалният цялостен РДИТИ и унисеалният съвместим
РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален масивен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal
massive relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален
РДИТИ и масивен РДИТИ). Унисеалният градивен РДИТИ и унисеалният
съвместим РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален
частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object
uniseal particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент*
(system uniseal particular relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТИ и частен РДИТИ). Унисеалният основен РДИТИ и
унисеалният дукомплетен РДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal unicoal relevant dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РДИТИ и уникоален РДИТИ).
Унисеалният уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент е наречен още еднозначен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (one-valued relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен еднозначен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object one-valued relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен еднозначен релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system one-valued relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест унисеалният РДИТИ и уникоалният РДИТИ формират понятието за еднозначен РДИТИ (всички останали РДИТИ, освен еднозначните РДИТИ, са общи РДИТИ). Затова пък унисеалният РДИТИ или уникоалният
РДИТИ формират понятието за невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (non-general relevant dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (object non-general relevant dialectical ecotechnomic ingredient) и системен невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент* (system non-general relevant dialectical ecotechnomic ingredient)]
(всички останали РДИТИ, освен невсеобщите РДИТИ, са всеобщи РДИТИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидности на невсеобщия РДИТИ са разновидностите на унисеалния
РДИТИ и тези на уникоалния РДИТИ.
В табл. 5 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икотехномически ингредиент, като за използвани изходните диалектически
понятия за икотехномическа същност и икотехномическо явление, икотехномическо съдържание и икотехномическа форма, икотехномическа субстанция и икотехномическа суперстанта.

131

711

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ингредиент [1]
Клетъчни РДИТИ
Основни РДИТИ
Самостойни
РДИТИ

Съвместими РДИТИ

Градивни РДИТИ
Вътрешни
РДИТИ

Външни
РДИТИ

Цялостни
РДИТИ

Дукоални
РДИТИ

Дукоплетни РДИТИ

1

изх

ИТ същност
(вътрешна
определеност на
ИТП; източник на явлението)

ИТ явление
(външна определеност
на ИТП; начин на изразяване на
същността)

ИТ диспозит
(цялостна
определеност на ИТП,
която има
йерархичен
характер)

ИТ диспозант

ИТ диспозат (ИТ
диспозификат)

2

изх

ИТ съдържание (вътрешно състояние на
ИТП; източник на формата)

ИТ форма
ИТ специфит
(външно със(цялостно
тояние на
състояние на
ИТП; начин
ИТП, което
на съществу- има устойчив
ване на съхарактер)
държанието)

ИТ специфант

ИТ специфат (ИТ
спецификат)

3

изх

ИТ субстанция
(вътрешно
същество
или основание на ИТП;
източник на
суперстантата)

ИТ суперстанта (външно същество или основание на
ИТП; начин
на реализиране на субстанцията)

ИТ сустант

ИТ сустат
(ик. сустификат)
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ИТ сустит
(цялостно
същество
или основание на ИТП,
което има
динамичен
характер)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ингредиент [2]
Клетъчни РДИТИ
Основни РДИТИ
Самостойни
РДИТИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РДИТИ

Градивни РДИТИ
Цялостни
РДИТИ

Дукоални
РДИТИ

Дукоплетни РДИТИ

ИТ диспецифант

ИТ диспецификант

ИТ есфеноформант

ИТ есфеноформат

Вътрешни
РДИТИ

Външни
РДИТИ

ИТ същина
(есконтент)
(вътрешно
битие на
ИТП; източник на проявлението)

ИТ проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИТП; начин
на изявяване
на битието)

ИТ есфеноформит (цялостно битие на ИТП;
което има
йерархична
устойчивост)

ИТ есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИТП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ИТ феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИТП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ИТ есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ИТП; което
има йерархична устойчивост)

ИТ диспецифат

ИТ диспецификат

ИТ есфеноформатант

ИТ есфеноформатат

ИТ есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИТП; единен
източник на
проявлението)

ИТ феноформатит
(единно
външно битие на ИТП;
единен начин на изявяване на
битието)

ИТ есфеноформататит
(единно цялостно битие на ИТП;
което има
йерархична
устойчивост)

ИТ диспецифит

ИТ дспецифитит

ИТ есфеноформатинт

ИТ есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ингредиент [3]
Клетъчни РДИТИ
Основни РДИТИ
Самостойни
РДИТИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИТИ

Градивни РДИТИ
Цялостни
РДИТИ

Дукоални
РДИТИ

Дукоплетни РДИТИ

Вътрешни
РДИТИ

Външни
РДИТИ

ИТ субстрат
(вътрешна
основа на
ИТП; източник на суперстрата)

ИТ суперстрат (супформа)
(външна основа на
ИТП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ИТ сустрит
(цялостна
основа на
ИТП, която
има динамична устойчивост)

ИТ специсустант

ИТ специсустификант

ИТ сустрант

ИТ сустрат

ИТ субстратат (съвкупностна вътрешна основа на ИТП;
съвкупностен
източник на
суперстрата)

ИТ суперстратат (съвкупностна
външна основа на
ИТП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ИТ сустрататат (съвкупностна цялостна основа на ИТП,
която има
динамична
устойчивост)

ИТ специсустат

ИТ специсустификат

ИТ сустратант

ИТ сустратат

ИТ субстратит (единна
вътрешна
основа на
ИТП; единен
източник на
суперстратита)

ИТ
суперстратит (единна
външна основа на
ИТП; единен
начин на
осъществяване на субстратита)

ИТ сустрататит (единна
цялостна
основа на
ИТП, която
има динамична устойчивост)

ИТ специсустит

ИТ специсустифитит

ИТ сустратинт

ИТ сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ингредиент [4]
Клетъчни РДИТИ
Основни РДИТИ
Самостойни
РДИТИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИТИ

Градивни РДИТИ
Цялостни
РДИТИ

Дукоални
РДИТИ

Дукоплетни РДИТИ

Вътрешни
РДИТИ

Външни
РДИТИ

ИТ смисъл
(вътрешно
предназначение на
ИТП; източник супсенса)

ИТ супсенс
(феносуперстанта) (външно предназначение
на ИТП; начин на постигане на
смисъла)

ИТ сусенсит
(цялостно
предназначение на ИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ дисустант

ИТ дисустификант

ИТ сусенсант

ИТ сусенсат

ИТ сенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ИТП;
съвкупностен източник
супсенса)

ИТ супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на
ИТП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ИТ сусенстатат (съвкупностно цялостно предназначение
на ИТП, което
има йерархична динамичност)

ИТ дисустат

ИТ дисустификат

ИТ сусенстант

ИТ сусенстат

ИТ сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИТП; единен
източник
супсенса)

ИТ супсенсит (единно
външно
предназначение на
ИТП; единен
начин на
постигане на
смисъла)

ИТ сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ дисустит

ИТ дисустифитит

ИТ сусенстинт

ИТ сусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 5. Разновидности на релевантния диалектически икотехномически ингредиент [5]
Клетъчни РДИТИ
Основни РДИТИ
Самостойни
РДИТИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РДИТИ

Градивни РДИТИ
Цялостни
РДИТИ

Дукоални
РДИТИ

Дукоплетни РДИТИ

ИТ тристрант

ИТ тристратификант

ИТ реалитант

ИТ реалитат

ИТ тристрат

ИТ тристратификат

ИТ реалититант

ИТ реалититат

ИТ тристрит

ИТ тристратифитит

ИТ реалититинт

ИТ реалититит

Вътрешни
РДИТИ

Външни
РДИТИ

ИТ естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ИТП; източник на дадеността)

ИТ даденост
(външна реалност на
ИТП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ИТ реалитит
(цялостна
реалност на
ИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИТ натуритат (съвкупностна вътрешна реалност на ИТП;
съвкупностен
източник на
дадеността)

ИТ фактитат
(съвкупностна външна
реалност на
ИТП; съвкупностен начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ИТ реалититатат (съвкупностна цялостна реалност на ИТП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ИТ натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ИТП; единен
източник на
дадеността)

ИТ фактитит
(единна външна реалност на ИТП;
единен начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ИТ реалититатит (единна
цялостна реалност на
ИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

Пояснения за табл. 5. РДИТИ означава релевантен диалектически икотехномически ингредиент(и), изх – изходен РДИТИ, мал – мултисеален РДИТИ,
мпл – мултисеплетен РДИТИ, едн – единен РДИТИ. Подчертаните понятия в
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се
над тях на същата колона (които са отделни или единни РДИТИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икотехномически, което e означено с ИТ. Всеки РДИТИ се отнася за определен икотехномически предмет (ИТП). Когато ИТП е икотехномически
обект, съответният РДИТИ е обектен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (ОРДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният РДИТИ е системен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (СРДИТИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОРДИТИ, а другият за СРДИТИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------групов релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------начален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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);
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 релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
пълен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантен диалектически икотехномически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
самостоен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент)
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecotechnomic subexoingredient) – вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecotechnomic subingredient) – вж. релевантен
диалектически икотехномически ингредиент.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecounirenomic exoingredient) (*) – диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДИУРЕИ), който е единият от
двойка релевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти на
икоуниреномическия ексопредмет, наречени градивни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически
ексоингредиент), в частност градивни релевантни диалектически икоунире163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически ексоингредиенти; релевантен диалектически икономически ексоингредиент и релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
взети заедно в тяхното цялостно единство. Релевантният диалектически икоуниреномически ексоингредиент (РДИУРЕИ) е ДИУРЕИ, който е подходящ за
пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) РДИУРЕИ без посредничеството на трети ДИУРЕИ. Двойката от релевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти са две различни страни (разглеждани като
релевантна вътрешна и релевантна външна страна) на икоуниреномическия
ексопредмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност.
Релевантната вътрешна страна на икоуниреномическия ексопредмет се
определя като релевантен икоуниреномически ексоинституит, релевантната
външна страна – като релевантен икоуниреномически ексоексституит, а
тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) –
като релевантен икоуниреномически ексоконституит. Релевантната вътрешна
страна, която е вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически
ексоингредиент* (internal relevant dialectical ecounirenomic exoingredient), е
скрита (имплицирана) страна в икоуниреномическия ексопредмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (external relevant dialectical ecounirenomic exoingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икоуниреномическия ексопредмет. Чрез релевантната външна страна икоуниреномическият ексопредмет
въздейства (оказва икоуниреномическо въздействие) върху заобикалящата го
среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която
се разкрива чрез релевантната външна страна на икоуниреномическия ексопредмет. Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е
начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икоуниреномически
противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им
има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икоуниреномическо противоречие. Обичайно релевантната външна
страна е по-консервативният РДИУРЕИ, докато релевантната вътрешна страна
е по-динамичният РДИУРЕИ на икоуниреномическия ексопредмет. Затова
след определена степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на релевантната външна
страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на
релевантната вътрешна страна (релевантната вътрешна страна вече не се
помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква промяна в
качеството на релевантната външна страна (както и на икоуниреномическия
ексопредмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие
(респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна. С това икоуниреномическият ексопредмет преминава към друг икоуниреномически хомеостазис
(вж. икономически хомеостазис).
Когато икоуниреномическият ексопредмет е икоуниреномически обект,
тогава РДИУРЕИ е обектен релевантен диалектически икоуниреномически
ексоингредиент* (object relevant dialectical ecounirenomic exoingredient) с разновидности обектен вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object internal relevant dialectical ecounirenomic exoingredient) и обектен външен релевантен диалектически икоуниреномически
ексоингредиент* (object external relevant dialectical ecounirenomic
exoingredient). Когато икоуниреномическият ексопредмет е икоуниреномическа
система, тогава РДИУРЕИ е системен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecounirenomic
exoingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system internal relevant dialectical
ecounirenomic exoingredient) и системен външен релевантен диалектически
икоуниреномически ексоингредиент* (system external relevant dialectical
ecounirenomic exoingredient).
Когато определен РДИУРЕИ на даден икоуниреномически ексопредмет
от своя страна се разглежда също като икоуниреномически ексопредмет [т.е.
като икоуниреномически субексопредмет* (ecounirenomic subexothing)] със
свои РДИУРЕИ, последните се наричат релевантни диалектически икоуниреномически субексоингредиенти* (relevant dialectical ecounirenomic
subexoingredients) (РДИУРСЕИ) (те са РДИУРЕИ на икоуниреномическия субпредмет). Разновидности на РДИУРСЕИ са обектният релевантен диалектически икоуниреномически субексоингредиент* (object relevant dialectical
ecounirenomic subexoingredient) и системният релевантен диалектически
икоуниреномически субексоингредиент* (system relevant dialectical ecounirenomic subexoingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икоуниреномически
ексоингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икоуниреномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти (вж.
табл. 1). (Вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икоуниреномически ексоингредиент, като са използвани изходните диалектически понятия за икоуниреномическа ексосъщност и икоуниреномическо ексоявление, икоуниреномическо ексосъдържание и икоуниреномическа ексоформа, икоуниреномическа ексосубстанция и икоуниреномическа ексосуперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически
ексоингредиент
Клетъчен РДИУРЕИ
Основен РДИУРЕИ
Градивен РДИУРЕИ

Изходен
цялостен
РДИУРЕИ

Изходен
дукоален
РДИУРЕИ

Изходен
дукоплетен
РДИУРЕИ

Изходен
РДИУРЕИ

Дукоплетен
РДИУРЕИ

Изходен
вътрешен
РДИУРЕИ

Изходен
външен
РДИУРЕИ

Единен
РДИУРЕИ

Външен
РДИУРЕИ

Дукоален
РДИУРЕИ

Единен
вътрешен
РДИУРЕИ

Единен външен РДИУРЕИ

Единен
цялостен
РДИУРЕИ

Единен
дукоален
РДИУРЕИ

Единен
дукоплетен
РДИУРЕИ

Мултисеален
РДИУРЕИ

Вътрешен
РДИУРЕИ

Цялостен
РДИУРЕИ

Мултисеален вътрешен
РДИУРЕИ

Мултисеален външен
РДИУРЕИ

Мултисеален цялостен
РДИУРЕИ

Мултисеален дукоален
РДИУРЕИ

Мултисеален дукоплетен
РДИУРЕИ

Мултисеплетен
РДИУРЕИ

Отделен РДИУРЕИ
Съставен РДИУРЕИ

Самостоен РДИУРЕИ

Релевантен диалектически икоуниреномически
ексоингредиент
(РДИУРЕИ)

Съвместим РДИУРЕИ

Мултисеплетен
вътрешен
РДИУРЕИ

Мултисеплетен
външен
РДИУРЕИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИУРЕИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИУРЕИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИУРЕИ

Пояснения за табл. 1. РДИУРЕИ означава релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент(и). Всеки РДИУРЕИ се отнася за определен икоуниреномически ексопредмет (ИУРЕП). Когато ИУРЕП е икоуниреномически
обект, съответният РДИУРЕИ е обектен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ОРДИУРЕИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният РДИУРЕИ е системен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (СРДИУРЕИ). Затова настоящата таблица има
още два варианта – единият за ОРДИУРЕИ, а другият за СРДИУРЕИ. От своя
страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подва-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рианта – един за разновидностите на пълния комбиниран РДИУРЕИ, и друг
за разновидностите на частичния комбиниран РДИУРЕИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [1]
Клетъчни РДИУРЕИ
Основни РДИУРЕИ
Самостойни
РДИУРЕИ

Съвместими РДИУРЕИ

Градивни РДИУРЕИ
Цялостни
РДИУРЕИ

Дукоални
РДИУРЕИ

Дукоплетни РДИУРЕИ

Вътрешни
РДИУРЕИ

Външни
РДИУРЕИ
ИУР ексоявление (външна определеност на
ИУРЕП; начин на изразяване на
ексосъщността)
ИУР ексоформа (външно състояние на
ИУРЕП; начин на съществуване на
ексосъдържанието)

ИУР ексодиспозит (цялостна определеност на
ИУРЕП, която
има йерархичен характер)

ИУР ексодиспозант

ИУР ексодиспозат
(ИУР ексодиспозификат)

ИУР ексоспецифит (цялостно състояние на
ИУРЕП, което
има устойчив
характер)

ИУР ексоспецифант

ИУР ексоспецифат
(ИУР ексоспецификат)

ИУР ексосуперстанта
(външно същество или
основание на
ИУРЕП; начин на реализиране на ексосубстанцията)

ИУР ексосустит (цялостно
същество или
основание на
ИУРЕП, което
има динамичен
характер)

ИУР ексосустант

ИУР ексосустат (ИУР
ексосустификат)

1

изх

ИУР ексосъщност
(вътрешна
определеност
на ИУРЕП;
източник на
ексоявлението)

2

изх

ИУР ексосъдържание
(вътрешно
състояние на
ИУРЕП; източник на
ексоформата)

3

изх

ИУР ексосубстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ИУРЕП; източник на
ексосуперстантата)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [2]
Клетъчни РДИУРЕИ
Основни РДИУРЕИ
Самостойни
РДИУРЕИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РДИУРЕИ

Градивни РДИУРЕИ
Цялостни
РДИУРЕИ

Дукоални
РДИУРЕИ

Дукоплетни РДИУРЕИ

Вътрешни
РДИУРЕИ

Външни
РДИУРЕИ

ИУР ексосъщина (ексоесконтент)
(вътрешно
битие на
ИУРЕП; източник на
ексопроявлението)

ИУР ексопроявление
(ексофеноформа)
(външно
битие на
ИУРЕП; начин на изявяване на
ексобитието)

ИУР ексоесфеноформит
(цялостно
битие на
ИУРЕП; което има йерархична устойчивост)

ИУР ексодиспецифант

ИУР ексодиспецификант

ИУР ексоесфеноформант

ИУР ексоесфеноформат

ИУР ексоесконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ИУРЕП;
съвкупностен източник
на ексопроявлението)

ИУР ексофеноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИУРЕП; съвкупностен
начин на
изявяване на
ексобитието)

ИУР ексоесфеноформататат (съвкупностно
цялостно
битие на
ИУРЕП; което има йерархична
устойчивост)

ИУР ексодиспецифат

ИУР ексодиспецификат

ИУР ексоесфеноформатант

ИУР ексоесфеноформатат

ИУР ексоесконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИУРЕП;
единен източник на
ексопроявлението)

ИУР ексофеноформатит
(единно
външно битие на ИУРЕП; единен
начин на
изявяване на
ексобитието)

ИУР ексоесфеноформататит (единно цялостно
битие на
ИУРЕП; което има йерархична
устойчивост)

ИУР ексодиспецифит

ИУР ексодиспецифитит

ИУР ексоесфеноформатинт

ИУР ексоесфеноформатит
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [3]
Клетъчни РДИУРЕИ
Основни РДИУРЕИ
Самостойни
РДИУРЕИ

2

мал

3

мпл

Съвместими РДИУРЕИ

Градивни РДИУРЕИ
Цялостни
РДИУРЕИ

Дукоални
РДИУРЕИ

Дукоплетни
РДИУРЕИ

ИУР ексоспецисустант

ИУР ексоспецисустификант

ИУР ексосустрант

ИУР ексосустрат

ИУР ексоспецисустат

ИУР ексоспецисустификат

ИУР ексосустратант

ИУР ексосустратат

Вътрешни
РДИУРЕИ

Външни
РДИУРЕИ

ИУР ексосубстрат
(вътрешна
основа на
ИУРЕП; източник на
ексосуперстрата)

ИУР ексосуперстрат
(супформа)
(външна основа на
ИУРЕП; начин на осъществяване
на ексосубстрата)

ИУР ексосустрит (цялостна основа на ИУРЕП,
която има
динамична
устойчивост)

ИУР ексосубстратат
(съвкупностна вътрешна основа на ИУРЕП; съвкупностен
източник на
ексосуперстрата)

ИУР ексосуперстратат (съвкупностна
външна основа на
ИУРЕП; съвкупностен
начин на
осъществяване на ексосубстрата)

ИУР ексосустрататат
(съвкупностна цялостна
основа на
ИУРЕП, която има динамична устойчивост)
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР ексосубстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИУРЕП;
единен източник на
ексосуперстратита)

ИУР ексосуперстратит (единна
външна основа на
ИУРЕП;
единен начин на осъществяване
на ексосубстратита)

ИУР ексосустрататит
(единна цялостна основа на ИУРЕП,
която има
динамична
устойчивост)
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [4]
Клетъчни РДИУРЕИ
Основни РДИУРЕИ
Самостойни
РДИУРЕИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИУРЕИ

Градивни РДИУРЕИ
Цялостни
РДИУРЕИ

Дукоални
РДИУРЕИ

Дукоплетни РДИУРЕИ

Вътрешни
РДИУРЕИ

Външни
РДИУРЕИ

ИУР ексосмисъл (вътрешно предназначение
на ИУРЕП;
източник
ексосупсенса)

ИУР ексосупсенс (феносуперстанта) (външно
предназначение на
ИУРЕП; начин на постигане на
ексосмисъла)

ИУР ексосусенсит (цялостно предназначение
на ИУРЕП,
което има
йерархична
динамичност)

ИУР ексоексодисустант

ИУР ексодисустификант

ИУР ексосусенсант

ИУР ексосусенсат

ИУР ексосенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ИУРЕП;
съвкупностен източник
ексосупсенса)

ИУР ексосупсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ИУРЕП; съвкупностен
начин на
постигане на
ексосмисъла)

ИУР ексосусенстатат
(съвкупностно цялостно
предназначение на ИУРЕП, което
има йерархична
динамичност)

ИУР ексодисустат

ИУР ексодисустификат

ИУР ексосусенстант

ИУР ексосусенстат

ИУР ексосенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИУРЕП;
единен източник ексосупсенса)

ИУР ексосупсенсит
(единно
външно
предназначение на
ИУРЕП;
единен начин на постигане на
ексосмисъла)

ИУР ексосусенстатит
(единно цялостно предназначение
на ИУРЕП,
което има
йерархична
динамичност)

ИУР ексодисустит

ИУР ексодисустифитит

ИУР ексосусенстинт

ИУР ексосусенстит
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ексоингредиент [5]
Клетъчни РДИУРЕИ
Основни РДИУРЕИ
Самостойни
РДИУРЕИ

1

мал

2
3

мпл

Съвместими РДИУРЕИ

Градивни РДИУРЕИ
Цялостни
РДИУРЕИ

Дукоални
РДИУРЕИ

Дукоплетни РДИУРЕИ

ИУР ексотристрант

ИУР ексотристратификант

ИУР ексореалитант

ИУР ексореалитат

ИУР ексотристрат

ИУР ексотристратификат

ИУР ексореалититант

ИУР ексореалититат

Вътрешни
РДИУРЕИ

Външни
РДИУРЕИ

ИУР ексоестество (природа) (вътрешна реалност на
ИУРЕП; източник на
ексодадеността)

ИУР ексодаденост
(външна реалност на
ИУРЕП; начин на валидизиране или
утвърждаване на ексоестеството)

ИУР ексореалитит
(цялостна
реалност на
ИУРЕП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИУР ексонатуритат
(съвкупностна вътрешна реалност на
ИУРЕП;
съвкупностен източник
на ексодадеността)

ИУР ексофактитат
(съвкупностна външна
реалност на
ИУРЕП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на ексоестеството)

ИУР ексореалититатат
(съвкупностна цялостна
реалност на
ИУРЕП; която има йерархична динамична
устойчивост)
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР ексонатуритит
(единна
вътрешна
реалност на
ИУРЕП;
единен източник на
ексодадеността)

ИУР ексофактитит
(единна
външна реалност на
ИУРЕП;
единен начин на валидизиране или
утвърждаване на ексоестеството)

ИУР ексореалититатит
(единна цялостна реалност на
ИУРЕП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИУР ексотристрит

ИУР ексотристратифитит

ИУР ексореалититинт

ИУР ексореалититит

Пояснения за табл. 2. РДИУРЕИ означава релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент(и), изх – изходен РДИУРЕИ, мал – мултисеален
РДИУРЕИ, мпл – мултисеплетен РДИУРЕИ, едн – единен РДИУРЕИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни
РДИУРЕИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икоуниреномически, което е означено с ИУР. Всеки РДИУРЕИ се отнася за определен икоуниреномически ексопредмет (ИУРЕП). Когато ИУРЕП е икоуниреномически обект, съответният РДИУРЕИ е
обектен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ОРДИУРЕИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният РДИУРЕИ е
системен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(СРДИУРЕИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОРДИУРЕИ, а другият за СРДИУРЕИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
външен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент;
системен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (relevant dialectical ecounirenomic ingredient) (*) – диалектически
икоуниреномически ингредиент (ДИУРИ), който е единият от двойка релевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти на икоуниреномическия
предмет, наречени градивни диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент), в частност градивни релевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти; релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен диалектически
икотехномически ингредиент взети заедно в тяхното цялостно единство. Релевантният диалектически икоуниреномически ингредиент (РДИУРИ) е ДИУРИ,
който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката)
РДИУРИ без посредничеството на трети ДИУРИ. Двойката от релевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна външна страна) на икоуниреномическия предмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на икоуниреномическия предмет
се определя като релевантен икоуниреномически институит, релевантната
външна страна – като релевантен икоуниреномически ексституит, а тяхната
цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като релевантен икоуниреномически конституит. Релевантната вътрешна страна, която
е вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент*
(internal relevant dialectical ecounirenomic ingredient), е скрита (имплицирана)
страна в икоуниреномическия предмет. Релевантната външна страна, която е
външен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (external relevant dialectical ecounirenomic ingredient), е разкрита (експлицирана)
страна в икоуниреномическия предмет. Чрез релевантната външна страна икоуниреномическият предмет въздейства (оказва икоуниреномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна на
икоуниреномическия предмет. Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са
икоуниреномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икоуниреномическо противоречие. Обичайно
релевантната външна страна е по-консервативният РДИУРИ, докато релевант176
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната вътрешна страна е по-динамичният РДИУРИ на икоуниреномическия
предмет. Затова след определена степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната вътрешна страна вече не
се помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икоуниреномическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна. С това икоуниреномическият предмет преминава към друг икоуниреномически хомеостазис
(вж. икономически хомеостазис).
Когато икоуниреномическият предмет е икоуниреномически обект, тогава
РДИУРИ е обектен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object relevant dialectical ecounirenomic ingredient) с разновидности
обектен вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object internal relevant dialectical ecounirenomic ingredient) и обектен
външен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object
external relevant dialectical ecounirenomic ingredient). Когато икоуниреномическият предмет е икоуниреномическа система, тогава РДИУРИ е системен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system relevant
dialectical ecounirenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system internal
relevant dialectical ecounirenomic ingredient) и системен външен релевантен
диалектически икоуниреномически ингредиент* (system external relevant
dialectical ecounirenomic ingredient).
Значима разновидност на РДИУРИ е релевантният диалектически икоуниреномически ексоингредиент (РДИУЕИ) (вж. и ексоикоуниреномика) [с разновидности обектен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object relevant dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (system relevant dialectical ecounirenomic exoingredient)] [когато той е РДИУРИ на
икоуниреномически ексопредмет, т.е. е РДИУРИ с явно изразена (с операционализирана) икоуниреномическа структура]. Икоуниреномическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на икоуниреномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за
икоуниреномически
предмет,
която
(за
разлика
от
теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-близо до икоуниреномическата практика и го прави по-формализуем и
по-моделируем за целите на икоуниреномическото изследване и икоуниреномическото управление; представлява икоуниреномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икоуниреномическа структура (в
т.ч. и като последователност от икоуниреномически признаци, икоуниреномически характеристики и икоуниреномически въздействия, разглеждани като
операции).
Когато определен РДИУРИ на даден икоуниреномически предмет от своя
страна се разглежда също като икоуниреномически предмет [т.е. като икоуниреномически субпредмет* (ecounirenomic subthing)] със свои РДИУРИ,
последните се наричат релевантни диалектически икоуниреномически субингредиенти* (relevant dialectical ecounirenomic subingredients) (РДИРСИ) (те
са РДИУРИ на икоуниреномическия субпредмет). Разновидности на РДИРСИ
са обектният релевантен диалектически икоуниреномически субингредиент* (object relevant dialectical ecounirenomic subingredient) и системният релевантен диалектически икоуниреномически субингредиент* (system relevant dialectical ecounirenomic subingredient).
Разновидностите на релевантния диалектически икоуниреномически
ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икоуниреномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни
релевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. табл. 1). (Вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент).
В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния диалектически
икоуниреномически ингредиент, като са използвани изходните диалектически
понятия за икоуниреномическа същност и икоуниреномическо явление, икоуниреномическо съдържание и икоуниреномическа форма, икоуниреномическа
субстанция и икоуниреномическа суперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ингредиент
Клетъчен РДИУРИ
Основен РДИУРИ

Съвместим РДИУРИ

Градивен РДИУРИ
Вътрешен
РДИУРИ

Външен
РДИУРИ

Изходен
РДИУРИ

Дукоплетен
РДИУРИ

Изходен
вътрешен
РДИУРИ

Изходен
външен
РДИУРИ

Изходен
цялостен
РДИУРИ

Изходен
дукоален
РДИУРИ

Изходен
дукоплетен
РДИУРИ

Единен
РДИУРИ

Дукоален
РДИУРИ

Единен
вътрешен
РДИУРИ

Единен
външен
РДИУРИ

Единен
цялостен
РДИУРИ

Единен
дукоален
РДИУРИ

Единен
дукоплетен
РДИУРИ

Мултисеален
РДИУРИ

Цялостен
РДИУРИ

Мултисеален
вътрешен
РДИУРИ

Мултисеален
външен
РДИУРИ

Мултисеален цялостен
РДИУРИ

Мултисеален дукоален
РДИУРИ

Мултисеален дукоплетен
РДИУРИ

Мултисеплетен
РДИУРИ

Отделен РДИУРИ
Съставен РДИУРИ

Самостоен РДИУРИ

Релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (РДИУРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РДИУРИ

Мултисеплетен
външен
РДИУРИ

Мултисеплетен
цялостен
РДИУРИ

Мултисеплетен
дукоален
РДИУРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РДИУРИ

Пояснения за табл. 1. РДИУРИ означава релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент(и). Всеки РДИУРИ се отнася за определен икоуниреномически предмет (ИУРП). Когато ИУРП е икоуниреномически обект, съответният РДИУРИ е обектен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОРДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният
РДИУРИ е системен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (СРДИУРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият
за ОРДИУРИ, а другият за СРДИУРИ. От своя страна всеки един от тези общо
три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите
на пълния комбиниран РДИУРИ, и друг за разновидностите на частичния
комбиниран РДИУРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [1]
Клетъчни РДИУРИ
Основни РДИУРИ
Самостойни
РДИУРИ

Съвместими РДИУРИ

Градивни РДИУРИ
Вътрешни
РДИУРИ

Външни
РДИУРИ

Цялостни
РДИУРИ

Дукоални
РДИУРИ

Дукоплетни
РДИУРИ

1

изх

ИУР същност (вътрешна определеност на
ИУРП; източник на
явлението)

ИУР явление (външна
определеност на
ИУРП; начин
на изразяване на същността)

ИУР диспозит (цялостна определеност на
ИУРП, която
има йерархичен характер)

ИУР диспозант

ИУР диспозат (ИУР
диспозификат)

2

изх

ИУР съдържание
(вътрешно
състояние
на ИУРП;
източник на
формата)

ИУР форма
ИУР специ(външно със- фит (цялостояние на
тно състояИУРП; начин ние на ИУРП,
на същесткоето има
вуване на съ
устойчив хадържанието)
рактер)

ИУР специфант

ИУР специфат (ИУР
спецификат)

3

изх

ИУР субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ИУРП; източник на
суперстантата)

ИУР суперИУР сустит
станта (вън(цялостно
шно същессъщество
тво или
или основаоснование на ние на ИУРП,
ИУРП; начин
което има
на реализидинамичен
ране на субсхарактер)
танцията)

ИУР сустант

ИУР сустат
(ИУР сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [2]
Клетъчни РДИУРИ
Основни РДИУРИ
Самостойни
РДИУРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РДИУРИ

Градивни РДИУРИ
Цялостни
РДИУРИ

Дукоални
РДИУРИ

Дукоплетни
РДИУРИ

ИУР диспецифант

ИУР диспецификант

Вътрешни
РДИУРИ

Външни
РДИУРИ

ИУР същина (есконтент) (вътрешно битие на
ИУРП; източник на
проявлението)

ИУР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ИУРП; начин
на изявяване
на битието)

ИУР есфеноформит
(цялостно
битие на
ИУРП; което
има йерархична устойчивост)

ИУР есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ИУРП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ИУР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ИУРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ИУР есфеноформататат (съвкупностно цялостно битие на
ИУРП; което
има йерархична
устойчивост)

ИУР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ИУРП; единен източник
на
проявлението)

ИУР феноформатит
(единно
външно битие на
ИУРП; единен начин на
изявяване на
битието)

ИУР есфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ИУРП; което
има йерархична устойчивост)
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ИУР есфеноформант

ИУР есфеноформат

ИУР диспе-цифат

ИУР диспецификат

ИУР есфеноформатант

ИУР есфеноформатат

ИУР диспе-цифит

ИУР диспецифитит

ИУР есфеноформатинт

УИР есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [3]
Клетъчни РДИУРИ
Основни РДИУРИ
Самостойни
РДИУРИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИУРИ

Градивни РДИУРИ
Цялостни
РДИУРИ

Дукоални
РДИУРИ

Дукоплетни
РДИУРИ

Вътрешни
РДИУРИ

Външни
РДИУРИ

ИУР субстрат (вътрешна основа на ИУРП;
източник на
суперстрата)

ИУР суперстрат (супформа)
(външна основа на
ИУРП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ИУР сустрит
(цялостна
основа на
ИУРП, която
има динамична устойчивост)

ИУР специсустант

ИУР специсустификант

ИУР сустрант

ИУР сустрат

ИУР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ИУРП; съвкупностен
източник на
суперстрата)

ИУР суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ИУРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ИУР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ИУРП, която
има динамична устойчивост)

ИУР специсустат

ИУР специсустификат

ИУР сустратант

ИУР сустратат

ИУР субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ИУРП; единен източник
на суперстратита)

ИУР суперстратит
(единна
външна основа на
ИУРП; единен начин на
осъществяване на субстратита)

ИУР сустрататит (единна цялостна
основа на
ИУРП, която
има динамична устойчивост)

ИУР специсустит

ИУР специсустифитит

ИУР сустратинт

ИУР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [4]
Клетъчни РДИУРИ
Основни РДИУРИ
Самостойни
РДИУРИ

Градивни РДИУРИ
Цялостни
РДИУРИ

Дукоални
РДИУРИ

Дукоплетни РДИУРИ

ИУР смисъл
ИУР суп(вътрешно
сенс (фенопредназна- суперстанта)
чение на
(външно
ИУРП; изпредназнаточник
чение на
супсенса)
ИУРП; начин
на постигане
на смисъла)

ИУР сусенсит (цялостно предназначение на
ИУРП, което
има йерархична динамичност)

ИУР дисустант

ИУР дисустификант

ИУР сусенсант

ИУР сусенсат

ИУР сенстат (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ИУРП; съвкупностен
източник
супсенса)

ИУР супсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ИУРП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ИУР сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ИУРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИУР дисустат

ИУР дисустификат

ИУР сусенстант

ИУР сусенстат

ИУР сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ИУРП; единен източник
супсенса)

ИУР супсенсит
(единно
външно
предназначение на
ИУРП; единен начин на
постигане на
смисъла)

ИУР сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ИУРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИУР дисустит

ИУР дисустифитит

ИУР сусенстинт

ИУР сусенстит

Вътрешни
РДИУРИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РДИУРИ

Външни
РДИУРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния диалектически икоуниреномически ингредиент [5]
Клетъчни РДИУРИ
Основни РДИУРИ
Самостойни
РДИУРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РДИУРИ

Градивни РДИУРИ
Цялостни
РДИУРИ

Дукоални
РДИУРИ

Дукоплетни РДИУРИ

ИУР тристрант

ИУР тристратификант

ИУР реалитант

ИУР реалитат

ИУР тристрат

ИУР тристратификат

ИУР реалититант

ИУР реалититат

ИУР тристрит

ИУР тристратифитит

ИУР реалититинт

ИУР реалититит

Вътрешни
РДИУРИ

Външни
РДИУРИ

ИУР естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ИУРП; източник на дадеността)

ИУР даденост (външна
реалност на
ИУРП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ИУР реалитит
(цялостна
реалност на
ИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИУР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ИУРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ИУР фактитат (съвкупностна външна реалност на
ИУРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ИУР реалититатат (съвкупностна цялостна реалност на
ИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ИУР натуриИУР фактитит (единна
тит (единна
вътрешна
външна реалреалност на
ност на
ИУРП; единен ИУРП; единен
източник на
начин на вададеността)
лидизиране
или утвърждаване на естеството)

ИУР реалититатит (единна
цялостна реалност на
ИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. РДИУРИ означава релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент(и), изх – изходен РДИУРИ, мал – мултисеален РДИУРИ, мпл – мултисеплетен РДИУРИ, едн – единен РДИУРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РДИУРИ и
имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават
само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икоуниреномически, което е означено с ИУР. Всеки РДИУРИ се
отнася за определен икоуниреномически предмет (ИУРП). Когато ИУРП е
икоуниреномически обект, съответният РДИУРИ е обектен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОРДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният РДИУРИ е системен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (СРДИУРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРДИУРИ, а другият за СРДИУРИ.
РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
външен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент;
системен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
РЕЛЕВАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
външен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент);
релевантен диалектически икокореномически ингредиент;
системен релевантен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент).
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИИНГРЕДИЕНТ* (relevant economic
diingredient) – същото като релевантен диалектически икономически ингредиент.
РЕЛЕВАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (relevant economic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
вторичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
групов релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
еднозначен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
зависим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изведен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
начален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
негрупов релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
независим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
обобщен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
общ релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
първичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разделен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
релевантен диалектически икономически ексоингредиент;
самостоен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);

194

774

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент)
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);

195

775

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
холистичен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant dialectical ingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
всеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен основен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднозначен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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 вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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);
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 дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
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);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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 унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически 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 частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------начален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
първичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
релевантен диалектически икономически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
самостоен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент)
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент)
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически 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);
РЕЛЕВАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant ecorenomic
ingredient) (ки) – във:
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен релевантен диалектически икореномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент);
релевантен диалектически икореномически ингредиент;
външен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент);
системен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икореномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИИНГРЕДИЕНТ* (relevant
ecotechnomic diingredient) – същото като релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
РЕЛЕВАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (relevant
ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
вторичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
групов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
еднозначен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
зависим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изведен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
начален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
негрупов релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
независим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
обектен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
обобщен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
общ релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
пълен комбиниран релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
първичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разделен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент;
самостоен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
системен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
233

813

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент)
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
холистичен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
частичен комбиниран релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
всеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
групов релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
246

826

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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);
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 релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
пълен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантен диалектически икотехномически ингредиент;
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
самостоен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент)
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент)
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен обединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant
ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
външен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
обектен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент;
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
до РЕЛЕВАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент).
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) (*) –
типичен диалектически икокореномически ингредиент (ТДИКРИ), който е
единият от двойка релевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти на типичния икокореномически предмет, наречени градивни типични диалектически икокореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент), в частност градивни релевантни
типични диалектически икокореномически ингредиенти; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от релевантен типичен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент (общо понятие за релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент, които са негови разновидности). Релевантният типичен диалектически икокореномически ингредиент (РТДИКРИ) е
ТДИКРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от
двойката) РТДИКРИ без посредничеството на трети ТДИКРИ. Двойката от релевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна външна
страна) на типичния икокореномически предмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на
типичния икокореномически предмет се определя като релевантен типичен
икокореномически институит, релевантната външна страна – като релевантен типичен икокореномически ексституит, а тяхната цялостност (като
взаимообусловени и вече като неделими страни) – като релевантен типичен
икокореномически конституит. Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (internal relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в типичния икокореномически предмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (external relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в типичния икокореномически
предмет. Чрез релевантната външна страна типичния икокореномическия
предмет въздейства (оказва икокореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна
страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна на типичния икокореномически предмет. Релевантната външна страна е начинът на експли1
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------циране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната
вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната
външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икокореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна типична диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно типично диалектическо икокореномическо противоречие.
Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният ТРДИКРИ, докато релевантната вътрешна страна е по-динамичният ТРДИКРИ на икокореномически предмет. Затова след определена степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на
релевантната външна страна и последната се превръща във фактор, задържащ
развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната вътрешна страна
вече не се помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това
предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на
типичния икокореномически предмет като цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна.
С това типичният икокореномически предмет преминава към друг икокореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато типичният икокореномически предмет е икокореномически обект,
тогава РТДИКРИ е обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности обектен вътрешен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object internal relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) и обектен външен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (object external relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient). Когато типичният икокореномически предмет
е икокореномическа система, тогава РТДИКРИ е системен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system relevant typical
dialectical ecocorenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system
internal relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) и системен външен
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент* (system external relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient).
Значима разновидност на РТДИКРИ е релевантният типичен диалектически икокореномически ексоингредиент (РТДИКРЕИ) (вж. и ексоикокореномика) [с разновидности обектен релевантен типичен диалектически
икокореномически ексоингредиент* (object relevant typical dialectical eco2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------corenomic exoingredient) и системен релевантен типичен диалектически
икокореномически ексоингредиент* (system relevant typical dialectical ecocorenomic exoingredient)] [когато той е РТДИКРИ на типичен икокореномически ексопредмет, т.е. е РТДИКРИ с явно изразена (с операционализирана) икокореномическа структура]. Типичният икокореномически ексопредмет е
операционален начин за означаване (на изразяване) на типичния икокореномически предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за
типичен икокореномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икокореномическата практика и го прави по-формализуем и помоделируем за целите на икокореномическото изследване и икокореномическото управление; представлява типичния икокореномически предмет с явно
изразена (до определена степен на подробност) икокореномическа структура
(в т.ч. и като последователност от икокореномически признаци, икокореномически характеристики и икокореномически въздействия, разглеждани като
операции).
Когато определен РТДИКРИ на даден икокореномически предмет от своя
страна се разглежда също като типичен икокореномически предмет [т.е. като
типичен икокореномически субпредмет* (typical ecocorenomic subthing)] със
свои РТДИКРИ, последните се наричат релевантни типични диалектически
икокореномически субингредиенти* (relevant typical dialectical ecocorenomic
subingredients) (РТДИКРСИ) (те са РТДИКРИ на икокореномическия субпредмет). Разновидности на РТДИКРСИ са обектният релевантен типичен
диалектически икокореномически субингредиент* (object relevant typical
dialectical ecocorenomic subingredient) и системният релевантен типичен
диалектически икокореномически субингредиент* (system relevant typical
dialectical ecocorenomic subingredient).
Разновидностите на релевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икокореномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти
(вж. табл. 1). (Вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икокореномическа същност и икокореномическо явление, икокореномическо съдържание и икокореномическа форма,
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта. В табл. 3 са
посочени някои негови конкретни разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент
Клетъчен РТДИКРИ
Основен РТДИКРИ

Съвместим РТДИКРИ

Градивен РТДИКРИ
Вътрешен
РТДИКРИ

Външен
РТДИКРИ

Изходен
РТДИКРИ

Дукоплетен
РТДИКРИ

Изходен
вътрешен
РТДИКРИ

Изходен
външен
РТДИКРИ

Изходен
цялостен
РТДИКРИ

Изходен
дукоален
РТДИКРИ

Изходен
дукоплетен
РТДИКРИ

Единен
РТДИКРИ

Дукоален
РТДИКРИ

Единен
вътрешен
РТДИКРИ

Единен
външен
РТДИКРИ

Единен
цялостен
РТДИКРИ

Единен
дукоален
РТДИКРИ

Единен
дукоплетен
РТДИКРИ

Мултисеален
РТДИКРИ

Цялостен
РТДИКРИ

Мултисеален вътрешен
РТДИКРИ

Мултисеален
външен
РТДИКРИ

Мултисеален цялостен
РТДИКРИ

Мултисеален дукоален
РТДИКРИ

Мултисеален дукоплетен
РТДИКРИ

Мултисеплетен
РТДИКРИ

Отделен РТДИКРИ
Съставен РТДИКРИ

Самостоен РТДИКРИ

Релевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент (РТДИКРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РТДИКРИ

Мултисеплетен
външен
РТДИКРИ

Мултисеплетен
цялостен
РТДИКРИ

Мултисеплетен
дукоален
РТДИКРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РТДИКРИ

Пояснения за табл. 1. РТДИКРИ означава релевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент(и). Всеки РТДИКРИ се отнася за определен типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е икокореномически обект, съответният РТДИКРИ е обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (ОРТДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният РТДИКРИ е системен релевантен типичен диалек5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икокореномически ингредиент (СРТДИКРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРТДИКРИ, а другият за СРТДИКРИ.
От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два
подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран РТДИКРИ, и
друг за разновидностите на частичния комбиниран РТДИКРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектич. икокореномически ингредиент [1]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

Цялостни
РТДИКРИ

Дукоални
РТДИКРИ

Дукоплетни
РТДИКРИ

1

изх

ТИКР същност (вътрешна определеност на
ТИКРП; източник на
явлението)

ТИКР явление (външна
определеност
на ТИКРП;
начин на изразяване на същността)

ТИКР диспозит (цялостна
определеност
на ТИКРП,
която има йерархичен характер)

ТИКР диспозант

ТИКР диспозат
(ТИКР диспозификат)

2

изх

ТИКР съдържание
(вътрешно
състояние на
ТИКРП; източник на
формата)

ТИКР форма
(външно състояние на
ТИКРП; начин на съществу-ване на
съдържанието)

ТИКР специфит (цялостно
състояние на
ТИКРП, което
има устойчив
характер)

ТИКР специфант

ТИКР специфат
(ТИКР спецификат)

3

изх

ТИКР субстанция (вътрешно същество или
основание на
ТИКРП; източник на
суперстантата)

ТИКР суперстанта (външно същество или основание на
ТИКРП; начин на реализиране на субстанцията)

ТИКР сустит
(цялостно
същество или
основание на
ТИКРП, което
има динамичен
характер)

ТИКР сустант

ТИКР сустат (ТИКР
сустификат)

7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [2]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Цялостни
РТДИКРИ

Дукоални
РТДИКРИ

Дукоплетни
РТДИКРИ

ТИКР
диспецифант

ТИКР
диспецификант

ТИКР есфеноформант

ТИКР есфеноформат

ТИКР
диспецифат

ТИКР
диспецификат

ТИКР есфеноформатант

ТИКР есфеноформатат

ТИКР
диспецифит

ТИКР
диспецифитит

ТИКР есфеноформатинт

ТИКР есфеноформатит

Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

ТИКР същина (есконтент)
(вътрешно
битие на
ТИКРП; източник на
проявлението)

ТИКР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИКРП; начин на изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформит
(цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ТИКР есконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на проявлението)

ТИКР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформататат (съвкупностно цялостно битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ТИКР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИКРП;
единен източник на
проявлението)

ТИКР феноформатит
(единно
външно битие на
ТИКРП;
единен начин на изявяване на
битието)

ТИКР есфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [3]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Цялостни
РТДИКРИ

Дукоални
РТДИКРИ

Дукоплетни
РТДИКРИ

Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

ТИКР субстрат (вътрешна основа на
ТИКРП; източник на
суперстрата)

ТИКР суперстрат
(супформа)
(външна основа на
ТИКРП; начин на осъществяване
на субстрата)

ТИКР сустрит (цялостна основа на
ТИКРП, която има динамична устойчивост)

ТИКР специсустант

ТИКР специсустификант

ТИКР сустрант

ИР сустрат

ТИКР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на суперстрата)

ТИКР суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИКР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)

ТИКР специсустат

ТИКР специсустификат

ТИКР сустратант

ТИКР сустратат

ТИКР
субст-ратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИКРП;
единен източник на
суперстратита)

ТИКР суперстратит
(единна
външна основа на
ТИКРП;
единен начин на осъществяване
на субстратита)

ТИКР сустрататит
(единна цялостна основа на ТИКРП,
която има
динамична
устойчивост)

ТИКР специсустит

ТИКР специсустифитит

ТИКР сустратинт

ТИКР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектич. икокореномически ингредиент [4]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Цялостни
РТДИКРИ

Дукоални
РТДИКРИ

Дукоплетни
РТДИКРИ

Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

ТИКР смисъл (вътрешно предназначение
на ТИКРП;
източник
супсенса)

ТИКР супсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ТИКРП; начин на постигане на
смисъла)

ТИКР сусенсит (цялостно предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична динамичност)

ТИКР дисустант

ТИКР дисустификант

ТИКР сусенсант

ТИКР сусенсат

ТИКР сенстат (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
съвкупностен източник
супсенса)

ТИКР супсенстат
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ТИКР сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична
динамичност)

ТИКР дисустат

ТИКР дисустификат

ТИКР сусенстант

ТИКР сусенстат

ТИКР сенсит (единно
вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
единен източник супсенса)

ТИКР супсенсит
(единно
външно
предназначение на
ТИКРП;
единен начин на постигане на
смисъла)

ТИКР сусенстатит
(единно цялостно предназначение
на ТИКРП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИКР дисустит

ТИКР дисустифитит

ТИКР сусенстинт

ТИКР сусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [5]
Клетъчни РДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Цялостни
РТДИКРИ

Дукоални
РТДИКРИ

Дукоплетни
РТДИКРИ

Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

ТИКР естество (природа)
(вътрешна
реалност на
ТИКРП; източник на
дадеността)

ТИКР даденост (външна
реалност на
ТИКРП; начин на валидизиране или
утвърждаване
на естеството)

ТИКР реалитит (цялостна
реалност на
ТИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИКР тристрант

ТИКР
тристратификант

ТИКР реалитант

ТИКР реалитат

ТИКР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИКРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИКР фактитат (съвкупностна
външна реалност на
ТИКРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИКР реалититатат (съвкупностна
цялостна реалност на
ТИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИКР тристрат

ТИКР
тристратификат

ТИКР реалититант

ТИКР реалититат

ТИКР натуритит (единна вътрешна
реалност на
ТИКРП; единен източник
на дадеността)

ТИКР фактитит (единна
външна реалност на
ТИКРП; единен начин на
валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИКР реалититатит
(единна цялостна реалност на
ТИКРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИКР тристрит

ТИКР
тристратифитит

ТИКР реалититинт

ТИКР реалититит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. РТДИКРИ означава релевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент(и), изх – изходен РТДИКРИ, мал – мултисеален РТДИКРИ, мпл – мултисеплетен РТДИКРИ, едн – единен РТДИКРИ.
Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни РТДИКРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението типичен икокореномически, което е означено с ТИКР. Всеки РТДИКРИ се отнася за определен типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е икокореномически обект, съответният РТДИКРИ е обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (ОРТДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният РДИКРИ е системен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (СРТДИКРИ). Затова настоящата таблица има още два
варианта – единият за ОРТДИКРИ, а другият за СРТДИКРИ.
В табл. 2 са посочени разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент с основните им характеристики. Те
са:
(1) типична икокореномическа същност* (typical ecocorenomic essense),
типично икокореномическо явление* (typical ecocorenomic phenomenon),
типичен икокореномически диспозит* (typical ecocorenomic disposite), типичен икокореномически диспозант* (typical ecocorenomic disposant) и типичен икокореномически диспозат* (typical ecocorenomic disposate) [същото
като типичен икокореномически диспозификат* (typical ecocorenomic disposificate)];
(2) типично икокореномическо съдържание* (typical ecocorenomic content), типична икокореномическа форма* (typical ecocorenomic form), типичен икокореномически специфит* (typical ecocorenomic specifite), типичен
икокореномически специфант* (typical ecocorenomic specifant) и типичен
икокореномически специфат* (typical ecocorenomic specifate) [същото като
типичен икокореномически спецификат* (typical ecocorenomic specificate)];
(3) типична икокореномическа субстанция* (typical ecocorenomic substance), типична икокореномическа суперстанта* (typical ecocorenomic superstant), типичен икокореномически сустит* (typical ecocorenomic sustite),
типичен икокореномически сустант* (typical ecocorenomic sustant) и типичен икокореномически сустат* (typical ecocorenomic sustate) [същото като
типичен икокореномически сустификат* (typical ecocorenomic sustificate)];
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(4) типична икокореномическа същина* (typical ecocorenomic matter)
[същото като типичен икокореномически есконтент* (typical ecocorenomic
escontent)], типично икокореномическо проявление* (typical ecocorenomic
manifestation) [същото като типична икокореномическа феноформа* (typical
ecocorenomic phenoform)], типичен икокореномически есфеноформит*
(typical ecocorenomic esphenoformite), типичен икокореномически диспeцифант* (typical ecocorenomic dispecifant), типичен икокореномически есфеноформант* (typical ecocorenomic esphenoformant), типичен икокореномически диспeцификант* (typical ecocorenomic dispecificant) и типичен икокореномически есфеноформат* (typical ecocorenomic esphenoformate);
(5) типичен икокореномически есконтентат* (typical ecocorenomic escontentate), типичен икокореномически феноформат* (typical ecocorenomic
phenoformate), типичен икокореномически есфеноформататат* (typical ecocorenomic esphenoformatatate), типичен икокореномически диспeцифат*
(typical ecocorenomic dispecifate), типичен икокореномически есфеноформатант* (typical ecocorenomic esphenoformatant), типичен икокореномически
диспeцификат* (typical ecocorenomic dispecificate) и типичен икокореномически есфеноформатат* (typical ecocorenomic esphenoformatate);
(6) типичен икокореномически есконтентит* (typical ecocorenomic escontentite), типичен икокореномически феноформатит* (typical ecocorenomic phenoformatite), типичен икокореномически есфеноформататит*
(typical ecocorenomic esphenoformatatite), типичен икокореномически диспeцифит* (typical ecocorenomic dispecifite), типичен икокореномически есфеноформатинт* (typical ecocorenomic esphenoformatint), типичен икокореномически диспeцифитит* (typical ecocorenomic dispecifitite) и типичен икокореномически есфеноформатит* (typical ecocorenomic esphenoformatite);
(7) типичен икокореномически субстрат* (typical ecocorenomic
substrate), типичен икокореномически суперстрат* (typical ecocorenomic superstrate) [същото като типична икокореномическа супформа* (typical ecocorenomic supform)], типичен икокореномически сустрит* (typical ecocorenomic sustrite), типичен икокореномически специсустант* (typical ecocorenomic specisustant), типичен икокореномически сустрант* (typical ecocorenomic sustrant), типичен икокореномически специсустификант* (typical
ecocorenomic specisustificant) и типичен икокореномически сустрат* (typical
ecocorenomic sustrate);
(8) типичен икокореномически субстратат* (typical ecocorenomic substratate), типичен икокореномически суперстратат* (typical ecocorenomic
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------superstratate), типичен икокореномически сустрататат* (typical ecocorenomic
sustratatate), типичен икокореномически специсустат* (typical ecocorenomic
specisustate), типичен икокореномически сустратант* (typical ecocorenomic
sustratant), типичен икокореномически специсустификат* (typical ecocorenomic specisustificate) и типичен икокореномически сустратат* (typical
ecocorenomic sustratate);
(9) типичен икокореномически субстратит* (typical ecocorenomic substratite), типичен икокореномически суперстратит* (typical ecocorenomic
superstratite), типичен икокореномически сустрататит* (typical ecocorenomic
sustratatite), типичен икокореномически специсустит* (typical ecocorenomic
specisustite), типичен икокореномически сустратинт* (typical ecocorenomic
sustratint), типичен икокореномически специсустифитит* (typical ecocorenomic specisustifitite) и типичен икокореномически сустратит* (typical
ecocorenomic sustratite);
(10) типичен икокореномически смисъл* (typical ecocorenomic sense
/meaning/), типичен икокореномически супсенс* (typical ecocorenomic supsense), типичен икокореномически сусенсит* (typical ecocorenomic susensite),
типичен икокореномически дисустант* (typical ecocorenomic disustant), типичен икокореномически сусенсант* (typical ecocorenomic susensant), типичен икокореномически дисустификант* (typical ecocorenomic disustificant) и
типичен икокореномически сусенсат* (typical ecocorenomic susensate);
(11) типичен икокореномически сенстат* (typical ecocorenomic senstate),
типичен икокореномически супсенстат* (typical ecocorenomic supsenstate),
типичен икокореномически сусенстатат* (typical ecocorenomic susenstatate),
типичен икокореномически дисустат* (typical ecocorenomic disustate), типичен икокореномически сусенстант* (typical ecocorenomic susenstant), типичен икокореномически дисустификат* (typical ecocorenomic disustificat) и
типичен икокореномически сусенстат* (typical ecocorenomic susenstate);
(12) типичен икокореномически сенсит* (typical ecocorenomic senstite),
типичен икокореномически супсенсит* (typical ecocorenomic supsensite), типичен икокореномически сусенстатит* (typical ecocorenomic susenstatite),
типичен икокореномически дисустит* (typical ecocorenomic disustite), типичен икокореномически сусенстинт* (typical ecocorenomic susenstint), типичен икокореномически дисустифитит* (typical ecocorenomic disustifitite) и
типичен икокореномически сусенстит* (typical ecocorenomic susenstite);
(13) типично икокореномическо естество* (typical ecocorenomic nature)
[същото като типична икокореномическа природа* (typical ecocorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nature)], типична икокореномическа даденост* (typical ecocorenomic datum
/factuality/), типичен икокореномически реалитит* (typical ecocorenomic realitite), типичен икокореномически тристрант* (typical ecocorenomic treestrant), типичен икокореномически реалитант* (typical ecocorenomic
realitant), типичен икокореномически тристратификант* (typical ecocorenomic tree-stratificant) и типичен икокореномически реалитат* (typical
ecocorenomic realitate);
(14) типичен икокореномически натуритат* (typical ecocorenomic
naturitate), типичен икокореномически фактитат* (typical ecocorenomic factitate), типичен икокореномически реалититатат* (typical ecocorenomic realititatate), типичен икокореномически тристрат* (typical ecocorenomic treestrat), типичен икокореномически реалититант* (typical ecocorenomic realititant), типичен икокореномически тристратификат* (typical ecocorenomic
tree-stratificate) и типичен икокореномически реалититат* (typical ecocorenomic realititate);
(15) типичен икокореномически натуритит* (typical ecocorenomic
naturitite), типичен икокореномически фактитит* (typical ecocorenomic factitite), типичен икокореномически реалититатит* (typical ecocorenomic realititatite), типичен икокореномически тристрит* (typical ecocorenomic treestrit), типичен икокореномически реалититинт* (typical ecocorenomic realititint), типичен икокореномически тристратифитит* (typical ecocorenomic
tree-stratifitite) и типичен икокореномически реалититит* (typical ecocorenomic realititite).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [1]
Клетъчни РТДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

Цялостни
РТДИКРИ

Дукоални
РТДИКРИ

Дукоплетни
РТДИКРИ

1

изх

ИКР ценностност
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИКРП; източник на
феността)

ИКР феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИКРП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИКР диспотит (типичен
диспозит)
(цялостна
определеност на
ТИКРП, която има йерархичен характер)

ИКР диспотант
типичен
диспозант)

ИКР диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИКР контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИКРП;
източник на
актива)

ИКР актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИКРП;
начин на
съществуване на
контива)

ИКР специИКР спетит (типичен
цитант
специфит)
(типичен
(цялостно
специфант)
състояние на
ТИКРП, което
има устойчив
характер)

ИКР специтат (типичен специфат)

3

изх

ИКР субстат (типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИКРП;
източник на
запаса)

ИКР запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на
ТИКРП; начин на реализиране на
субстата)

ИКР сустатит (типичен
сустит) (цялостно същество или
основание на
ТИКРП, което
има динамичен характер)

ИКР сустатат (типичен сустат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [2]
Клетъчни РТДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

1

мал

2

мпл

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Цялостни
РТДИКРИ

Дукоални
РТДИКРИ

Дукоплетни
РТДИКРИ

Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

ИКР типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на
ТИКРП; източник на
типопроявлението)

ИКР типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИКРП; начин на изявяване на
типосъщината)

ИКР типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ИКР типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИКР типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИКР типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИКР типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИКР типоИКР типоесконтентат феноформат
(типичен
(типичен
есконтентат) феноформа(съвкупнос- тат) (съвкуптно вътностно
решно бивъншно битие на
тие на
ТИКРП;
ТИКРП; съвсъвкупноскупностен
тен източник
начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)

ИКР типесфеноформататат (типичен есфеноформататат)
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

ИКР типодиспецифат (типичен диспецифат)

ИКР типдиспецификат (типичен диспецификат)

ИКР типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИКР типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)

17

860
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типоИКР типоесконтентит феноформа(типичен
тит (типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на
ТИКРП;
ТИКРП;
единен изединен наточник на
чин на изятипопрояввяване на
лението)
типобитието)

18

ИКР типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на
ТИКРП; което има йерархична устойчивост)

861

ИКР типодиспецифит (типичен диспецифит)

ИКР типодиспецифитит (типичен диспецифитит)

ИКР типоесфеноформатинт
(типичен
есфеноформатинт)

ИКР типоесфеноформатит
(типичен
есфеноформатит)
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [3]
Клетъчни РТДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

2

мал

3

мпл

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Дукоални
РТДИКРИ

ИКР типоспецисустант
(типичен
специсустант)

ИКР типоспецисустификант (типичен специсустификант)

ИКР типосустрант
(типичен
сустрант)

ИКР типосустрат
(типичен
сустрат)

ИКР типоспецисустат (типичен специсустат)

ИКР типоспецисустификат (типичен специсустификат)

ИКР типосустратант
(типичен
сустратант)

ИКР типосустратат
(типичен
сустратат)

Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

ИКР типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИКРП; източник на
типосуперстрата)

ИКР типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИКРП; начин на осъществяване
на типосубстрата)

ИКР типосустрит (типичен сустрит) (цялостна основа
на ТИКРП,
която има
динамична
устойчивост)

ИКР типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на
ТИКРП; съвкупно-стен
източник на
типосуперстратата)

ИКР типосуперстратат (типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИКР типосустрататат
(типичен сустрататат)
(съвкупностна цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)

19

Дукоплетни
РТДИКРИ

Цялостни
РТДИКРИ
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИКРП;
единен източник на
типосуперстратита)

ИКР типосуперстратит (типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИКРП;
единен начин на осъществяване
на типосубстратита)

20

Типосустрататит (типичен сустрататит) (единна
цялостна
основа на
ТИКРП, която има динамична
устойчивост)

863

ИКР типоспецисустит (типичен специсустит)

ИКР типоспецисустифитит (типичен специсустифитит)

ИКР типосустратинт
(типичен
сустратинт)

ИКР типосустратит
(типичен
сустратит)
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [4]
Клетъчни РТДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

1

мал

3

мпл

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ

Дукоплетни
РТДИКРИ

Цялостни
РТДИКРИ

Дукоални
РТДИКРИ

ИКР типодисустант
(типичен
дисустант)

ИКР типодисустификант
(типичен
дисустификант)

Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

ИКР типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИКРП;
източник
типосупсенса)

ИКР типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИКРП; начин на постигане на
типосмисъла)

ИКР типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на
ТИКРП, което
има йерархична динамичност)

ИКР типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИКР типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИКР типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
съвкупностен източник
типосупсенса)

ИКР типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИКР типосу- ИКР типосенстатат
дисустат
(типичен су(типичен
сенстатат)
дисустат)
(съвкупностно цялостно
предназначе- ИКР типоние на
сусенстант
ТИКРП, което
(типичен
има йерарсусенстант)
хична
динамичност)

ИКР типодисустификат (типичен дисустификат)

21

864

ИКР типосусенстат
(типичен
сусенстат)
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИКРП;
единен източник типосупсенса)

ИКР типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИКРП;
единен начин на постигане на
типосмисъла)

22

ИКР типосу- ИКР типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
ИКР типона ТИКРП,
сусенстинт
което има
(типичен
йерархична сусенстинт)
динамичност)

865

ИКР типодисустифитит (типичен дисустифитит)
ИКР типосусенстит
(типичен
сусенстит)
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически
ингредиент [5]
Клетъчни РТДИКРИ
Основни РТДИКРИ
Самостойни
РТДИКРИ

1

мал

2
3

мпл

Съвместими РТДИКРИ

Градивни РТДИКРИ
Дукоални
РТДИКРИ

ИКР типотристрант (типичен
тристрант)

ИКР типотристратификант (типичен
тристратификант)

ИКР типореалитант
(типичен
реалитант)

ИКР типореалитат
(типичен
реа-литат)

Типотристрат (типичен
тристрат)

Типотристратификат (типичен тристратификат)

ИКР типореалититант (типичен реалититант)

ИКР типореалититат (типичен реалититат)

Вътрешни
РТДИКРИ

Външни
РТДИКРИ

ИКР типоестество
(типично
естество)
(вътрешна
реалност на
ТИКРП; източник на
дадеността)

ИКР типодаденост
(типична
даденост)
(външна реалност на
ТИКРП; начин на валидизиране или
утвърждаване на типоестеството)

ИКР типореалитит (типичен реалитит) (цялостна реалност на
ТИКРП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИКР типонатуритат
(типичен
натуритат)
(съвкупностна вътрешна реалност на
ТИКРП;
съвкупностен източник
на типодадеността)

ИКР типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИКРП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИКР типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИКРП; която има йерархична динамична устойчивост)

23

Дукоплетни
РТДИКРИ

Цялостни
РТДИКРИ

866

Камен Миркович
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИКР типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИКРП;
единен източник на
типодадеността)

ИКР типоИКР типорефактитит
алититатит
(типичен
(типичен
фактитит)
реалититатит)
(единна
(единна цявъншна ре- лостна реалалност на
ност на
ТИКРП;
ТИКРП; кояединен нато има йерарчин на валихична динадизиране или
мична усутвърждаватойчивост)
не на типоестеството)

ИКР типотристрит (типичен тристрит)

ИКР типотристратифитит
(типичен
тристратифитит)

ИКР типореалититинт (типичен реалититинт)

ИКР типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл. 3. РТДИКРИ означава релевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент(и), изх – изходен РТДИКРИ, мал – мултисеален РТДИКРИ, мпл – мултисеплетен РТДИКРИ, едн – единен РТДИКРИ.
Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни РТДИКРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението икокореномически, което за краткост е
означено с ИКР или е пропуснато. Всеки РТДУИРИ се отнася за определен
типичен икокореномически предмет (ТИКРП). Когато ТИКРП е икокореномически обект, съответният РТДИКРИ е обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (ОРТДИКРИ), а когато е икокореномическа система, съответният РТДИКРИ е системен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (СРТДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРТДИКРИ, а другият за СРТДИКРИ.
В табл. 3 са посочени конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икокореномически ингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икокореномическа ценностност* (ecocorenomic worthness), икокореномическа феност, икокореномически диспотит* (ecocorenomic dispotite),
икокореномически диспотант* (ecocorenomic dispotant) и икокореномически диспотат* (ecocorenomic dispotate);
(2) икокореномически контив, икокореномически актив, икокореномически специтит* (ecocorenomic specitite), икокореномически специтант*

24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecocorenomic specitant) и икокореномически специтат* (ecocorenomic specitate);
(3) икокореномически субстат, икокореномически запас, икокореномически сустатит* (ecocorenomic sustatite), икокореномически сустатант*
(ecocorenomic sustatant) и икокореномически сустатат* (ecocorenomic sustatate);
(4) икокореномическа типосъщина* (ecocorenomic typomatter) [същото
като икокореномически типоесконтент* (ecocorenomic typoescontent)], икокореномическо типопроявление* (ecocorenomic typomanifestation) [същото
като икокореномическа типофеноформа* (ecocorenomic typophenoform)],
икокореномически типоесфеноформит* (ecocorenomic typoesphenoformite),
икокореномически типодиспeцифант* (ecocorenomic typodispecifant), икокореномически типоесфеноформант* (ecocorenomic typoesphenoformant),
икокореномически типодиспeцификант* (ecocorenomic typodispecificant) и
икокореномически типоесфеноформат* (ecocorenomic typoesphenoformate);
(5) икокореномически типоесконтентат* (ecocorenomic typoescontentate), икокореномически типофеноформат* (ecocorenomic typophenoformate),
икокореномически типоесфеноформататат* (ecocorenomic typoesphenoformatatate), икокореномически типодиспeцифат* (ecocorenomic typodispecifate), икокореномически типоесфеноформатант* (ecocorenomic typoesphenoformatant), икокореномически типодиспeцификат* (ecocorenomic typodispecificate) и икокореномически типоесфеноформатат* (ecocorenomic typoesphenoformatate);
(6) икокореномически типоесконтентит* (ecocorenomic typoescontentite), икокореномически типофеноформатит* (ecocorenomic typophenoformatite), икокореномически типоесфеноформататит* (ecocorenomic typoesphenoformatatite), икокореномически типодиспeцифит* (ecocorenomic typodispecifite), икокореномически типоесфеноформатинт* (ecocorenomic typoesphenoformatint), икокореномически типодиспeцифитит* (ecocorenomic
typodispecifitite) и икокореномически типоесфеноформатит* (ecocorenomic
typoesphenoformatite);
(7) икокореномически типосубстрат* (ecocorenomic typosubstrate), икокореномически типосуперстрат* (ecocorenomic typosuperstrate) [същото като
икокореномическа типосупформа* (ecocorenomic typosupform)], икокореномически типосустрит* (ecocorenomic typosustrite), икокореномически типоспецисустант* (ecocorenomic typospecisustant), икокореномически типосустрант* (ecocorenomic typosustrant), икокореномически типоспецисусти25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикант* (ecocorenomic typospecisustificant) и икокореномически типосустрат* (ecocorenomic typosustrate);
(8) икокореномически типосубстратат* (ecocorenomic typosubstratate),
икокореномически типосуперстратат* (ecocorenomic typosuperstratate), икокореномически типосустрататат* (ecocorenomic typosustratatate), икокореномически типоспецисустат* (ecocorenomic typospecisustate), икокореномически типосустратант* (ecocorenomic typosustratant), икокореномически типоспецисустификат* (ecocorenomic typospecisustificate) и икокореномически
типосустратат* (ecocorenomic typosustratate);
(9) икокореномически типосубстратит* (ecocorenomic typosubstratite),
икокореномически типосуперстратит* (ecocorenomic typosuperstratite), икокореномически типосустрататит* (ecocorenomic typosustratatite), икокореномически типоспецисустит* (ecocorenomic typospecisustite), икокореномически типосустратинт* (ecocorenomic typosustratint), икокореномически типоспецисустифитит* (ecocorenomic typospecisustifitite) и икокореномически
типосустратит* (ecocorenomic typosustratite);
(10) икокореномически типосмисъл* (ecocorenomic typosense /meaning/),
икокореномически типосупсенс* (ecocorenomic typosupsense), икокореномически типосусенсит* (ecocorenomic typosusensite), икокореномически типодисустант* (ecocorenomic typodisustant), икокореномически типосусенсант* (ecocorenomic typosusensant), икокореномически типодисустификант*
(ecocorenomic typodisustificant) и икокореномически типосусенсат* (ecocorenomic typosusensate);
(11) икокореномически типосенстат* (ecocorenomic typosenstate), икокореномически типосупсенстат* (ecocorenomic typosupsenstate), икокореномически типосусенстатат* (ecocorenomic typosusenstatate), икокореномически типодисустат* (ecocorenomic typodisustate), икокореномически типосусенстант* (ecocorenomic typosusenstant), икокореномически типодисустификат* (ecocorenomic typodisustificat) и икокореномически типосусенстат*
(ecocorenomic typosusenstate);
(12) икокореномически типосенсит* (ecocorenomic typosenstite), икокореномически типосупсенсит* (ecocorenomic typosupsensite), икокореномически типосусенстатит* (ecocorenomic typosusenstatite), икокореномически
типодисустит* (ecocorenomic typodisustite), икокореномически типосусенстинт* (ecocorenomic typosusenstint), икокореномически типодисустифитит*
(ecocorenomic typodisustifitite) и икокореномически типосусенстит* (ecocorenomic typosusenstite);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(13) икокореномическо типоестество* (ecocorenomic typonature) [същото
като икокореномическа типоприрода* (ecocorenomic typonature)], икокореномическа типодаденост* (ecocorenomic typodatum /factuality/), икокореномически типореалитит* (ecocorenomic typorealitite), икокореномически типотристрант* (ecocorenomic typotree-strant), икокореномически типореалитант* (ecocorenomic typorealitant), икокореномически типотристратификант* (ecocorenomic typotree-stratificant) и икокореномически типореалитат* (ecocorenomic typorealitate);
(14) икокореномически типонатуритат* (ecocorenomic typonaturitate),
икокореномически типофактитат* (ecocorenomic typofactitate), икокореномически типореалититатат* (ecocorenomic typorealititatate), икокореномически типотристрат* (ecocorenomic typotree-strat), икокореномически типореалититант* (ecocorenomic typorealititant), икокореномически типотристратификат* (ecocorenomic typotree-stratificate) и икокореномически типореалититат* (ecocorenomic typorealititate);
(15) икокореномически типонатуритит* (ecocorenomic typonaturitite),
икокореномически типофактитит* (ecocorenomic typofactitite), икокореномически типореалититатит* (ecocorenomic typorealititatite), икокореномически типотристрит* (ecocorenomic typotree-strit), икокореномически типореалититинт* (ecocorenomic typorealititint), икокореномически типотристратифитит* (ecocorenomic typotree-stratifitite) и икокореномически типореалититит* (ecocorenomic typorealititite).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) –
във:
външен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (relevant typical dialectical economic ingredient) (*) – типичен диалектически икономически ингредиент (ТДИИ), който е единият от двойка релевантни типични диалектически икономически ингредиенти на икономическия предмет, наречени градивни типични диалектически икономически
ингредиенти (вж. типичен диалектически икономически ингредиент), в частност градивни релевантни типични диалектически икономически ингредиенти. Релевантният типичен диалектически икономически ингредиент
(РТДИИ) е ТДИИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с
другия (от двойката) РТДИИ без посредничеството на трети ТДИИ. Двойката
от релевантни типични диалектически икономически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна външна
страна) на икономическия предмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на икономическия
предмет се определя като релевантен икономически институит, релевантната външна страна – като релевантен икономически ексституит, а тяхната
цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като релевантен икономически конституит. Релевантната вътрешна страна, която е
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(internal relevant typical dialectical economic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икономическия предмет. Релевантната външна страна, която е
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(external relevant typical dialectical economic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в икономическия предмет. Чрез релевантната външна страна икономическият предмет въздейства (оказва икономическо въздействие) върху
заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна. Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна страна са икономически противоположности и
взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икономическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------противоречие. Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният
РТДИИ, докато релевантната вътрешна страна е по-динамичният РТДИИ на
икономическия предмет. Затова след определена степен на своето развитие
релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се превръща във фактор,
задържащ развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна страна).
Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както
и на икономическия предмет като цяло), така че да се достигне необходимото
съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна. С това
икономическият предмет преминава към друг икономически хомеостазис.
Когато икономическият предмет е икономически обект, тогава РТДИИ е
обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object relevant typical dialectical economic ingredient) с разновидности обектен
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object internal relevant typical dialectical economic ingredient) и обектен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object external relevant typical dialectical economic ingredient). Когато икономическият предмет е икономическа система, тогава РТДИИ е системен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system relevant typical
dialectical economic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system internal
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен външен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system external relevant
typical dialectical economic ingredient). Разграничават се още (1) релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент (РТДИТИ) [с разновидности обектен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномика),
(2) релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент
(РТДИРИ) [с разновидности обектен релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент* (object relevant typical dialectical ecorenomic ingredient) и системен релевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент* (system relevant typical dialectical ecorenomic ingredient)] (тук
икореномиката е икономика или икотехномика) и (3) релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент (РДТИУРИ) [с разновиднос29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ти обектен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) и системен
релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient)] (тук икореномиката е
икономика и икотехномика).
Значима разновидност на РТДИИ е релевантният типичен диалектически
икономически ексоингредиент (РТДИЕИ) (вж. и ексоикономика) [с разновидности обектен релевантен типичен диалектически икономически ексоингредиент* (object relevant typical dialectical economic exoingredient) и системен релевантен типичен диалектически икономически ексоингредиент* (system relevant typical dialectical economic exoingredient)] [когато той е
РТДИИ на икономически ексопредмет, т.е. е РТДИИ с явно изразена (с операционализирана) икономическа структура]. Икономическият ексопредмет е
операционален начин за означаване (на изразяване) на икономическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икономически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икономическата
практика и го прави по-формализуем и по-моделируем за целите на икономическото изследване и икономическото управление; представлява икономически
предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икономическа
структура (в т.ч. и като последователност от икономически признаци, икономически характеристики и икономически въздействия, разглеждани като операции).
Разграничават се още (1) релевантен типичен диалектически икотехномически ексоингредиент (РТДИТЕИ) [с разновидности обектен релевантен
типичен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object relevant
typical dialectical ecotechnomic exoingredient) и системен релевантен типичен
диалектически икотехномически ексоингредиент* (system relevant typical
dialectical ecotechnomic exoingredient)] (вж. ексоикотехномика), (2) релевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент* (internal
relevant typical dialectical ecorenomic exoingredient) (РТДИРЕИ) [с разновидности обектен релевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент* (object relevant typical dialectical ecorenomic exoingredient) и системен релевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент*
(system relevant typical dialectical ecorenomic exoingredient)] (тук ексоикореномиката е ексоикономика или ексоикотехномика) и (3) релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (internal relevant typical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecounirenomic exoingredient) (РТДИУРЕИ) [с разновидности обектен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент* (object relevant typical dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен
релевантен типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент*
(system relevant typical dialectical ecounirenomic exoingredient)] (тук ексоикореномиката е ексоикономика и ексоикотехномика).
Когато определен РТДИИ на даден икономически предмет от своя страна се разглежда също като икономически предмет [т.е. като икономически
субпредмет* (economic subthing)] със свои РТДИИ, последните се наричат релевантни типични диалектически икономически субингредиенти* (relevant typical dialectical economic subingredients) (РТДИСИ) (те са РТДИИ на
икономическия субпредмет). Разновидности на РТДИСИ са обектният релевантен типичен диалектически икономически субингредиент* (object relevant typical dialectical economic subingredient) и системният релевантен типичен диалектически икономически субингредиент* (system relevant typical
dialectical economic subingredient).
Разновидностите на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икономически
понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни типични диалектически икономически ингредиенти (вж. табл. 1.1). Разновидности на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент са
посочени в табл. 1.2. Някои конкретни примери за тези разновидности са посочени в табл. 1.3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на релевантния типичен диалектически икономически
ингредиент
Клетъчен РТДИИ
Основен РТДИИ

Съвместим РТДИИ

Градивен РТДИИ
Вътрешен
РТДИИ

Външен
РТДИИ

Изходен
РТДИИ

Дукоплетен
РТДИИ

Изходен
вътрешен
РТДИИ

Изходен
външен
РТДИИ

Изходен
цялостен
РТДИИ

Изходен
дукоален
РТДИИ

Изходен
дукоплетен
РТДИИ

Единен
РТДИИ

Дукоален
РТДИИ

Единен
вътрешен
РТДИИ

Единен
външен
РТДИИ

Единен
цялостен
РТДИИ

Единен
дукоален
РТДИИ

Единен
дукоплетен
РТДИИ

Мултисеален
РТДИИ

Цялостен
РТДИИ

Мултисеален
вътрешен
РТДИИ

Мултисеален
външен
РТДИИ

Мултисеален цялостен
РТДИИ

Мултисеален дукоален
РТДИИ

Мултисеален дукоплетен
РТДИИ

Мултисеплетен
РТДИИ

Отделен РТДИИ
Съставен РТДИИ

Самостоен РТДИИ

Релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент (РТДИИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РТДИИ

Мултисеплетен
външен
РТДИИ

Мултисеплетен
цялостен
РТДИИ

Мултисеплетен
дукоален
РТДИИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РТДИИ

Пояснения за табл. 1.1. РТДИИ означава релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент(и). Всеки РТДИИ се отнася за определен типичен
икономически предмет (ТИП). Когато ТИП е икономически обект, съответният РТДИИ е обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (ОРТДИИ), а когато е икономическа система, съответният РТДИИ е
системен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(СРТДИИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРТДИИ, а другият за СРТДИИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за разновидностите на
пълния комбиниран РТДИИ, и друг за разновидностите на частичния ком32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------биниран РТДИИ (вж. точка 2.9 на настоящата статия). Тези пояснения са валидни и за табл. 2, 3 и 4 в статията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент [1]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

Цялостни
РТДИИ

Дукоални
РТДИИ

Дукоплетни
РТДИИ

1

изх

ТИ същност
(вътрешна
определеност на
ТИП; източник на явлението)

ТИ явление
(външна определеност
на ТИП; начин на изразяване на
същността)

ТИ диспозит
(цялостна
определеност на ТИП,
която има
йерархичен
характер)

ТИ диспозант

ТИ диспозат (ТИ
диспозификат)

2

изх

ТИ съдържание (вътрешно състояние на
ТИП; източник на формата)

ТИ форма
ТИ специфит
(външно със(цялостно
тояние на
състояние на
ТИП; начин
ТИП, което
на съществу- има устойчив
ване на съхарактер)
държанието)

ТИ специфант

ТИ специфат (ТИ
спецификат)

3

изх

ТИ субстанция
(вътрешно
същество
или основание на ТИП;
източник на
суперстантата)

ТИ суперстанта (външно същество или основание на
ТИП; начин
на реализиране на субстанцията)

ТИ сустант

ТИ сустат
(ТИ сустификат)
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ТИ сустит
(цялостно
същество
или основание на ТИП,
което има
динамичен
характер)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент [2]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Цялостни
РТДИИ

Дукоални
РТДИИ

Дукоплетни
РТДИИ

ТИ диспецифант

ТИ диспецификант

ТИ есфеноформант

ТИ есфеноформат

Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

ТИ същина
(есконтент)
(вътрешно
битие на
ТИП; източник на проявлението)

ТИ проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИП; начин
на изявяване
на битието)

ТИ есфеноформит (цялостно битие на ТИП;
което има
йерархична
устойчивост)

ТИ есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ТИП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ТИ феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИ есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИП; което
има йерархична устойчивост)

ТИ диспецифат

ТИ диспецификат

ТИ есфеноформатант

ТИ есфеноформатат

ТИ есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИП; единен
източник на
проявлението)

ТИ феноформатит
(единно
външно битие на ТИП;
единен начин на изявяване на
битието)

ТИ есфеноформататит
(единно цялостно битие на ТИП;
което има
йерархична
устойчивост)

ТИ диспецифит

ТИ диспецифитит

ТИ есфеноформатинт

ТИ есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент [3]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Цялостни
РТДИИ

Дукоални
РТДИИ

Дукоплетни
РТДИИ

Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

ТИ субстрат
(вътрешна
основа на
ТИП; източник на суперстрата)

ТИ суперстрат (супформа)
(външна основа на
ТИП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ТИ сустрит
(цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)

ТИ специсустант

ТИ специсустификант

ТИ сустрант

ТИ сустрат

ТИ субстратат (съвкупностна вътрешна основа на ТИП;
съвкупностен източник
на суперстрата)

ТИ суперстратат (съвкупностна
външна основа на
ТИП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИ сустрататат (съвкупностна цялостна основа на ТИП,
която има
динамична
устойчивост)

ТИ специсустат

ТИ специсустификат

ТИ сустратант

ТИ сустратат

ТИ субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИП; единен
източник на
суперстратита)

ТИ
суперстратит (единна
външна основа на
ТИП; единен
начин на
осъществяване на субстратита)

ТИ сустрататит (единна
цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)

ТИ специсустит

ТИ специсустифитит

ТИ сустратинт

ТИ сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент [4]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

1

мал

3

мпл

едн

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Цялостни
РТДИИ

Дукоални
РТДИИ

Дукоплетни
РТДИИ

Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

ТИ смисъл
(вътрешно
предназначение на
ТИП; източник супсенса)

ТИ супсенс
(феносуперстанта) (външно предназначение
на ТИП; начин на постигане на
смисъла)

ТИ сусенсит
(цялостно
предназначение на ТИП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИ дисустант

ТИ дисустификант

ТИ сусенсант

ТИ сусенсат

ТИ сенстат
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ТИП;
съвкупностен източник
супсенса)

ТИ супсенстат (съвкупностно
външно
предназначение на
ТИП; съвкупностен
начин на
постигане на
смисъла)

ТИ сусенстатат (съвкупностно цялостно предназначение
на ТИП, което
има йерархична динамичност)

ТИ дисустат

ТИ дисустификат

ТИ сусенстант

ТИ сусенстат

ТИ сенсит
(единно
вътрешно
предназначение на
ТИП; единен
източник
супсенса)

ТИ супсенсит (единно
външно
предназначение на
ТИП; единен
начин на
постигане на
смисъла)

ТИ сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ТИП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИ дисустит

ТИ дисустифитит

ТИ сусенстинт

ТИ сусенстит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент [5]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Дукоални
РТДИИ

ТИ тристрант

ТИ тристратификант

ТИ реалитант

ТИ реалитат

ТИ тристрат

ТИ тристратификат

ТИ реалититант

ТИ реалититат

ТИ тристрит

ТИ тристратифитит

ТИ реалититинт

ТИ реалититит

Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

ТИ естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ТИП; източник на дадеността)

ТИ даденост
(външна реалност на
ТИП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ТИ реалитит
(цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИ натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИ фактитат
(съвкупностна външна
реалност на
ТИП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ТИ реалититатат (съвкупностна
цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИ натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ТИП; единен
източник на
дадеността)

ТИ фактитит (единна
външна реалност на
ТИП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на
естеството)

ТИ реалититатит (единна
цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична
устойчивост)
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Дукоплетни
РТДИИ

Цялостни
РТДИИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. РТДИИ означава релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент(и), изх – изходен РТДИИ, мал – мултисеален
РТДИИ, мпл – мултисеплетен РТДИИ, едн – единен РТДИИ. Подчертаните
понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РТДИИ и
имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават
само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението типичен икономически, което за краткост е означено с ТИ или е
пропуснато. Всеки РТДИИ се отнася за определен релевантен типичен икономически предмет (ТИП). Когато ТИП е икономически обект, съответният
РТДИИ е обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (ОРТДИИ), а когато е икономическа система, съответният РТДИИ е системен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(СРТДИИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРТДИИ, а другият за СРТДИИ.
В табл. 1.2 са посочени разновидности на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент с основните им характеристики. Те
са:
(1) типична икономическа същност* (typical economic essense), типично
икономическо явление* (typical economic phenomenon), типичен икономически диспозит* (typical economic disposite), типичен икономически диспозант* (typical economic disposant) и типичен икономически диспозат* (typical
economic disposate) [същото като типичен икономически диспозификат*
(typical economic disposificate)];
(2) типично икономическо съдържание* (typical economic content), типична икономическа форма* (typical economic form), типичен икономически специфит* (typical economic specifite), типичен икономически специфант* (typical economic specifant) и типичен икономически специфат* (typical economic specifate) [същото като типичен икономически спецификат*
(typical economic specificate)];
(3) типична икономическа субстанция* (typical economic substance), типична икономическа суперстанта* (typical economic superstant), типичен
икономически сустит* (typical economic sustite), типичен икономически
сустант* (typical economic sustant) и типичен икономически сустат* (typical
economic sustate) [същото като типичен икономически сустификат* (typical
economic sustificate)];
(4) типична икономическа същина* (typical economic matter) [същото
като типичен икономически есконтент* (typical economic escontent)], ти39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пично икономическо проявление* (typical economic manifestation) [същото
като типична икономическа феноформа* (typical economic phenoform)], типичен икономически есфеноформит* (typical economic esphenoformite), типичен икономически диспeцифант* (typical economic dispecifant), типичен
икономически есфеноформант* (typical economic esphenoformant), типичен
икономически диспeцификант* (typical economic dispecificant) и типичен
икономически есфеноформат* (typical economic esphenoformate);
(5) типичен икономически есконтентат* (typical economic escontentate),
типичен икономически феноформат* (typical economic phenoformate), типичен икономически есфеноформататат* (typical economic esphenoformatatate),
типичен икономически диспeцифат* (typical economic dispecifate), типичен
икономически есфеноформатант* (typical economic esphenoformatant), типичен икономически диспeцификат* (typical economic dispecificate) и типичен
икономически есфеноформатат* (typical economic esphenoformatate);
(6) типичен икономически есконтентит* (typical economic escontentite),
типичен икономически феноформатит* (typical economic phenoformatite),
типичен икономически есфеноформататит* (typical economic esphenoformatatite), типичен икономически диспeцифит* (typical economic dispecifite),
типичен икономически есфеноформатинт* (typical economic esphenoformatint), типичен икономически диспeцифитит* (typical economic dispecifitite) и типичен икономически есфеноформатит* (typical economic esphenoformatite);
(7) типичен икономически субстрат* (typical economic substrate), типичен икономически суперстрат* (typical economic superstrate) [същото като
типична икономическа супформа* (typical economic supform)], типичен
икономически сустрит* (typical economic sustrite), типичен икономически
специсустант* (typical economic specisustant), типичен икономически сустрант* (typical economic sustrant), типичен икономически специсустификант* (typical economic specisustificant) и типичен икономически сустрат*
(typical economic sustrate);
(8) типичен икономически субстратат* (typical economic substratate),
типичен икономически суперстратат* (typical economic superstratate), типичен икономически сустрататат* (typical economic sustratatate), типичен икономически специсустат* (typical economic specisustate), типичен икономически сустратант* (typical economic sustratant), типичен икономически специсустификат* (typical economic specisustificate) и типичен икономически
сустратат* (typical economic sustratate);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(9) типичен икономически субстратит* (typical economic substratite), типичен икономически суперстратит* (typical economic superstratite), типичен
икономически сустрататит* (typical economic sustratatite), типичен икономически специсустит* (typical economic specisustite), типичен икономически
сустратинт* (typical economic sustratint), типичен икономически специсустифитит* (typical economic specisustifitite) и типичен икономически сустратит* (typical economic sustratite);
(10) типичен икономически смисъл* (typical economic sense /meaning/),
типичен икономически супсенс* (typical economic supsense), типичен икономически сусенсит* (typical economic susensite), типичен икономически
дисустант* (typical economic disustant), типичен икономически сусенсант*
(typical economic susensant), типичен икономически дисустификант* (typical
economic disustificant) и типичен икономически сусенсат* (typical economic
susensate);
(11) типичен икономически сенстат* (typical economic senstate), типичен икономически супсенстат* (typical economic supsenstate), типичен икономически сусенстатат* (typical economic susenstatate), типичен икономически дисустат* (typical economic disustate), типичен икономически сусенстант* (typical economic susenstant), типичен икономически дисустификат*
(typical economic disustificat) и типичен икономически сусенстат* (typical
economic susenstate);
(12) типичен икономически сенсит* (typical economic senstite), типичен
икономически супсенсит* (typical economic supsensite), типичен икономически сусенстатит* (typical economic susenstatite), типичен икономически
дисустит* (typical economic disustite), типичен икономически сусенстинт*
(typical economic susenstint), типичен икономически дисустифитит* (typical
economic disustifitite) и типичен икономически сусенстит* (typical economic
susenstite);
(13) типично икономическо естество* (typical economic nature) [същото
като типична икономическа природа* (typical economic nature)], типична
икономическа даденост* (typical economic datum /factuality/), типичен икономически реалитит* (typical economic realitite), типичен икономически
тристрант* (typical economic tree-strant), типичен икономически реалитант*
(typical economic realitant), типичен икономически тристратификант* (typical economic tree-stratificant) и типичен икономически реалитат* (typical economic realitate);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(14) типичен икономически натуритат* (typical economic naturitate), типичен икономически фактитат* (typical economic factitate), типичен икономически реалититатат* (typical economic realititatate), типичен икономически тристрат* (typical economic tree-strat), типичен икономически реалититант* (typical economic realititant), типичен икономически тристратификат*
(typical economic tree-stratificate) и типичен икономически реалититат*
(typical economic realititate);
(15) типичен икономически натуритит* (typical economic naturitite), типичен икономически фактитит* (typical economic factitite), типичен икономически реалититатит* (typical economic realititatite), типичен икономически тристрит* (typical economic tree-strit), типичен икономически реалититинт* (typical economic realititint), типичен икономически тристратифитит*
(typical economic tree-stratifitite) и типичен икономически реалититит* (typical economic realititite).

42

885

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [1]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

Цялостни
РТДИИ

Дукоални
РТДИИ

Дукоплетни
РТДИИ

1

изх

Ик. ценност (типична същност)
(вътрешна
определеност на
ТИП; източник на феността)

Ик. феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИП; начин на изразяване на
ценността)

Ик. диспотит
(типичен диспозит) (цялостна определеност на
ТИП, която
има йерархичен характер)

Ик. диспотант (типичен диспозант)

Ик. диспотат (типичен диспозат)

2

изх

Ик. контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИП; източник на
актива)

Ик. актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИП; начин
на съществуане на
контива)

Ик. специтит
(типичен специфит) (цялостно състояние на
ТИП, което
има устойчив
характер)

Ик. специтант (типичен специфант)

Ик. специтат (типичен специфат)

3

изх

Ик. субстат
(типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на ТИП;
източник на
запаса)

Ик. запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на ТИП;
начин на
реализиране
на субстата)

Ик сустатит
(типичен сустит) (цялостно същество или основание на
ТИП, което
има динамичен характер)

Ик. сустатант (типичен сустант)

Ик. сустатат (типичен сустат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [2]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

1

мал

2

мпл

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Цялостни
РТДИИ

Дукоални
РТДИИ

Дукоплетни
РТДИИ

Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

Ик. типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на ТИП;
източник на
типопроявлението)

Ик. типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИП; начин
на изявяване
на типосъщината)

Ик. типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИП; което
има йерархична устойчивост)

Ик типодиспецифант (типичен диспецифант)

Ик. типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

Ик. типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

Ик. типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

Ик. типоес- Ик. типофеконтентат
ноформат
(типичен
(типичен
есконтентат) феноформа(съвкупнос- тат) (съвкуптно вътностно
решно бивъншно битие на ТИП; тие на ТИП;
съвкупноссъвкупностен източник тен начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)

Ик. типесфеноформататат (типичен
есфеноформататат) (съвкупностно
цялостно
битие на
ТИП; което
има йерархична
устойчивост)

Ик. типодиспецифат (типичен диспеифат)

Ик. типдиспецификат (типичен диспецификат)

Ик. типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

Ик. типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

Ик. типоес- Ик. типофеконтентит
ноформатит
(типичен
(типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на ТИП;
ТИП; единен
единен наизточник на
чин на изятипопрояввяване на
лението)
типобитието)

45

Ик. типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на ТИП;
което има
йерархична
устойчивост)
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Ик. типодиспецифит (типичен диспеифит)

Ик. типодиспецифитит (типичен диспецифитит)

Ик. типоесфеноформатинт
(типичен
есфеноформатинт)

Ик. типоесфеноформатит
(типичен
есфеноформатит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [3]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

2

мал

3

мпл

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Цялостни
РТДИИ

Дукоални
РТДИИ

Дукоплетни
РТДИИ

Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

Ик. типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИП; източник на типосуперстрата)

Ик. типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИП; начин
на осъществяване на
типосубстрата)

Ик. типосустрит (типичен сустрит)
(цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)

Ик. типоспецисустант (типичен специсустант)

Ик. типоспецисустификант
(типичен
специсустификант)

Ик. типосустрант
(типичен
сустрант)

Ик. типосустрат
(типичен
сустрат)

Ик. типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на ТИП;
съвкупностен източник на типосуперстратата)

Ик. типосуперстратат
(типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

Ик. типосустрататат (типичен сустрататат) (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)

Ик. типоспецисустат
(типичен
специсустат)

Ик. типоспецисустификат
(типичен
специсустификат)

Ик. типосустратант
(типичен
сустратант)

Ик. типосустратат
(типичен
сустратат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

Ик. типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИП; единен
източник на
типосуперстратита)

Ик. типосуперстратит
(типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИП; единен
начин на
осъществяване на типосубстратита)

47

Ик. тпосустрататит (типичен сустрататит) (единна цялостна
основа на
ТИП, която
има динамична устойчивост)
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Ик. типоспецисустит (типичен специсустит)

Ик. типоспецисустифитит
(типичен
специсустифитит)

Ик. типосустратинт
(типичен
сустратинт)

Ик. типосустратит
(типичен
сустратит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [4]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

1

мал

3

мпл

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Дукоални
РТДИИ

Ик. типодисустант
(типичен
дисустант)

Ик. типодисустификант
(типичен
дисустификант)

Ик. типосусенсант
(типичен
сусенссант)

Ик. типосусенсат
(типичен
сусенсат)

Ик. типодисустат
(типичен
дисустат)

Ик. типодисустификат (типичен дисустификат)

Ик. типосусенстант
(типичен
сусенстант)

Ик. типосусенстат
(типичен
сусенстат)

Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

Ик. типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИП; източник типосупсенса)

Ик. типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИП; начин
на постигане
на типосмисъла)

Ик. типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на ТИП,
което има
йерархична
динамичност)

Ик. типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИП; съвкупностен
източник
типосупсенса)

Ик. типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

Ик типосусенстатат
(типичен сусенстатат)
(съвкупностно цялостно
предназначение на ТИП,
което има
йерархична
динамичност)

48

Дукоплетни
РТДИИ

Цялостни
РТДИИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

Ик. типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИП; единен
източник
типосупсенса)

Ик. типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИП; единен
начин на
постигане на
типосмисъла)

49

Ик. типосуИк. типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
Ик типона ТИП, което
сусенстинт
има йерар(типичен
хична дина- сусенстинт)
мичност)

892

Ик. типодисустифитит (типичен дисустифитит)
Ик. типосусенстит
(типичен
сусенстит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икономически
ингредиент [5]
Клетъчни РТДИИ
Основни РТДИИ
Самостойни
РТДИИ

1

мал

2
3

мпл

Съвместими РТДИИ

Градивни РТДИИ
Цялостни
РТДИИ

Дукоални
РТДИИ

Дукоплетни
РТДИИ

Вътрешни
РТДИИ

Външни
РТДИИ

Ик. типоестество (типично естество) (вътрешна реалност на
ТИП; източник на дадеността)

Ик. типодаденост (типична даденост) (външна реалност на
ТИП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

Ик. типореалитит (типичен реалитит)
(цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична устойчивост)

Ик. типотристрант
(типичен
тристрант)

Ик. типотристратификант
(типичен
тристратификант)

Ик. типореалитант
(типичен
реалитант)

Ик. типореалитат
(типичен
реа-литат)

Ик. типонатуритат (типичен натуритат) (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИП; съвкупностен
източник на
типодадеността)

Ик. типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

Ик типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИП; която
има йерархична динамична устойчивост)

Ик. типотристрат
(типичен
тристрат)

Ик. типотристратификат (типичен
тристратификат)

Ик. типореалититант (типичен реалититант)

Ик. типореалититат (типичен реалититат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

Ик. типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИП; единен
източник на
типодадеността)

Ик. типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИП; единен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

Ик. типореалититатит
(типичен реалититатит)
(единна цялостна реалност на ТИП;
която има
йерархична
динамична
устойчивост)

Ик. типотристрит
(типичен
тристрит)

Ик. типотристратифитит
(типичен
тристратифитит)

Ик. типореалититинт (типичен реалититинт)

Ик. типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл. 1.3. РТДИИ означава релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент(и), изх – изходен РТДИИ, мал – мултисеален
РТДИИ, мпл – мултисеплетен РТДИИ, едн – единен РТДИИ. Подчертаните
понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РТДИИ и
имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават
само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат определението икономически, което за краткост е означено с Ик. или е пропуснато. Всеки РТДИИ се отнася за определен типичен икономически предмет
(ТИП). Когато ТИП е икономически обект, съответният РТДИИ е обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (ОРТДИИ), а когато е икономическа система, съответният РТДИИ е системен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (СРТДИИ). Затова настоящата
таблица има още два варианта – единият за ОРТДИИ, а другият за СРТДИИ.
В табл. 1.3 са посочени конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икономически ингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икономическа ценност (economic worth), икономическа феност, икономически диспотит* (economic dispotite), икономически диспотант* (economic dispotant) и икономически диспотат* (economic dispotate);
(2) икономически контив, икономически актив, икономически специтит*
(economic specitite), икономически специтант* (economic specitant) и икономически специтат* (economic specitate);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икономически субстат, икономически запас, икономически сустатит* (economic sustatite), икономически сустатант* (economic sustatant) и
икономически сустатат* (economic sustatate);
(4) икономическа типосъщина* (economic typomatter) [същото като икономически типоесконтент* (economic typoescontent)], икономическо типопроявление* (economic typomanifestation) [същото като икономическа типофеноформа* (economic typophenoform)], икономически типоесфеноформит*
(economic typoesphenoformite), икономически типодиспeцифант* (economic
typodispecifant), икономически типоесфеноформант* (economic typoesphenoformant), икономически типодиспeцификант* (economic typodispecificant) и
икономически типоесфеноформат* (economic typoesphenoformate);
(5) икономически типоесконтентат* (economic typoescontentate), икономически типофеноформат* (economic typophenoformate), икономически
типоесфеноформататат* (economic typoesphenoformatatate), икономически
типодиспeцифат* (economic typodispecifate), икономически типоесфеноформатант* (economic typoesphenoformatant), икономически типодиспeцификат* (economic typodispecificate) и икономически типоесфеноформатат*
(economic typoesphenoformatate);
(6) икономически типоесконтентит* (economic typoescontentite), икономически типофеноформатит* (economic typophenoformatite), икономически
типоесфеноформататит* (economic typoesphenoformatatite), икономически
типодиспeцифит* (economic typodispecifite), икономически типоесфеноформатинт* (economic typoesphenoformatint), икономически типодиспeцифитит* (economic typodispecifitite) и икономически типоесфеноформатит*
(economic typoesphenoformatite);
(7) икономически типосубстрат* (economic typosubstrate), икономически типосуперстрат* (economic typosuperstrate) [същото като икономическа
типосупформа* (economic typosupform)], икономически типосустрит* (economic typosustrite), икономически типоспецисустант* (economic typospecisustant), икономически типосустрант* (economic typosustrant), икономически типоспецисустификант* (economic typospecisustificant) и икономически типосустрат* (economic typosustrate);
(8) икономически типосубстратат* (economic typosubstratate), икономически типосуперстратат* (economic typosuperstratate), икономически типосустрататат* (economic typosustratatate), икономически типоспецисустат*
(economic typospecisustate), икономически типосустратант* (economic typo-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustratant), икономически типоспецисустификат* (economic typospecisustificate) и икономически типосустратат* (economic typosustratate);
(9) икономически типосубстратит* (economic typosubstratite), икономически типосуперстратит* (economic typosuperstratite), икономически типосустрататит* (economic typosustratatite), икономически типоспецисустит*
(economic typospecisustite), икономически типосустратинт* (economic typosustratint), икономически типоспецисустифитит* (economic typospecisustifitite) и икономически типосустратит* (economic typosustratite);
(10) икономически типосмисъл* (economic typosense /meaning/), икономически типосупсенс* (economic typosupsense), икономически типосусенсит* (economic typosusensite), икономически типодисустант* (economic typodisustant), икономически типосусенсант* (economic typosusensant), икономически типодисустификант* (economic typodisustificant) и икономически типосусенсат* (economic typosusensate);
(11) икономически типосенстат* (economic typosenstate), икономически
типосупсенстат* (economic typosupsenstate), икономически типосусенстатат* (economic typosusenstatate), икономически типодисустат* (economic typodisustate), икономически типосусенстант* (economic typosusenstant), икономически типодисустификат* (economic typodisustificat) и икономически
типосусенстат* (economic typosusenstate);
(12) икономически типосенсит* (economic typosenstite), икономически
типосупсенсит* (economic typosupsensite), икономически типосусенстатит*
(economic typosusenstatite), икономически типодисустит* (economic typodisustite), икономически типосусенстинт* (economic typosusenstint), икономически типодисустифитит* (economic typodisustifitite) и икономически типосусенстит* (economic typosusenstite);
(13) икономическо типоестество* (economic typonature) [същото като
икономическа типоприрода* (economic typonature)], икономическа типодаденост* (economic typodatum /factuality/), икономически типореалитит*
(economic typorealitite), икономически типотристрант* (economic typotreestrant), икономически типореалитант* (economic typorealitant), икономически типотристратификант* (economic typotree-stratificant) и икономически
типореалитат* (economic typorealitate);
(14) икономически типонатуритат* (economic typonaturitate), икономически типофактитат* (economic typofactitate), икономически типореалититатат* (economic typorealititatate), икономически типотристрат* (economic
typotree-strat), икономически типореалититант* (economic typorealititant),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически типотристратификат* (economic typotree-stratificate) и икономически типореалититат* (economic typorealititate);
(15) икономически типонатуритит* (economic typonaturitite), икономически типофактитит* (economic typofactitite), икономически типореалититатит* (economic typorealititatite), икономически типотристрит* (economic
typotree-strit), икономически типореалититинт* (economic typorealititint),
икономически типотристратифитит* (economic typotree-stratifitite) и икономически типореалититит* (economic typorealititite).
1. Разновидности на клетъчния релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент
Множеството от релевантни типични диалектически икономически ингредиенти е съставено от релевантни типични диалектически икономически
клетки, всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен, дукоален
и дукомплетен РТДИИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към последните
се числят градивният, основният, съвместимият, унитарният, масивният, частният и уникоалният РТДИИ). Всички те са клетъчни РТДИИ и са
разновидности на клетъчния РТДИИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните и самостойните РТДИИ образуват подразновидности на клетъчните и
на самостойните РТДИИ, които взаимно се покриват. За да се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните РТДИИ.
1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент
Вътрешният и външният РТДИИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (constructive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system constructive relevant typical dialectical economic ingredient)], така че вътрешният РТДИИ е вътрешен градивен РТДИИ, а външният РТДИИ е външен
градивен РТДИИ. Вътрешни и външни градивни РТДИИ съответно са икономическата същност и икономическото явление, икономическото съдържание
и икономическата форма, икономическата субстанция и икономическата суперстанта и т.н. Вътрешният и външният РТДИИ в своята релевантна диа54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектическа цялостност образуват цялостния релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (entire relevant typical dialectical economic
ingredient), който е и самият икономически предмет (последният като цялостност от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object entire
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system entire relevant typical dialectical economic ingredient)]. Градивният и цялостният РТДИИ
са разновидности на основния релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (basic relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system basic relevant typical dialectical economic ingredient)], така че
градивният РТДИИ е градивен основен РТДИИ, а цялостният РТДИИ е цялостен основен РТДИИ.
Общо понятие за вътрешния и външния РТДИИ е дукоалният релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (ducoal relevant
typical dialectical economic ingredient) (двузначен РТДИИ; РТДИИ с две значения) [в т.ч. обектен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system ducoal relevant typical dialectical economic
ingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен РТДИИ, така че дукоалният РТДИИ е или вътрешен РТДИИ, или външен РТДИИ. Вътрешният и
външният РТДИИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от РТДИИ,
която е понятието за дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) (двуелементен РТДИИ) [в т.ч. обектен дукоплетен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object ducoplete relevant typical
dialectical economic ingredient) и системен дукоплетен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system ducoplete relevant typical
dialectical economic ingredient)]. Дукоалният и дукоплетния РТДИИ са разновидности на съвместимия релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compatible relevant typical dialectical economic ingredient)
(съвместим на основния РТДИИ) [в т.ч. обектен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compatible relevant
55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical economic ingredient) и системен съвместим релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system compatible relevant typical dialectical economic ingredient)], така че дукоалният РТДИИ е дукоален съвместим РТДИИ, а дукоплетният РТДИИ е дукоплетен съвместим
РТДИИ.
Основният и съвместимият РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system cellular relevant typical dialectical economic ingredient)], така че основният РТДИИ е основен клетъчен РТДИИ, а съвместимият РТДИИ е съвместим
клетъчен РТДИИ. Клетъчните РТДИИ от даден самостоен вид образуват някаква релевантна диалектическа икономическа клетка* (relevant typical
dialectical economic cell) [в т.ч. обектна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object relevant typical dialectical economic cell) и системна
релевантна диалектическа икономическа клетка* (system relevant typical
dialectical economic cell)] в множеството от релевантен типичен диалектически
икономически ингредиенти; затова посоченото множество е семейство от релевантни типичен диалектически икономически клетки. Който и да е релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е винаги клетъчен и
принадлежи на дадена релевантна диалектическа икономическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Основният и дукоалният РТДИИ са разновидности на унитарния релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (unitary relevant
typical dialectical economic ingredient) (тъй като е едноелементен клетъчен
РТДИИ) [в т.ч. обектен унитарен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object unitary relevant typical dialectical economic
ingredient) и системен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system unitary relevant typical dialectical economic ingredient)], така че основният РТДИИ е основен унитарен РТДИИ, а дукоалният РТДИИ е дукоален унитарен РТДИИ. От своя страна унитарният РТДИИ и
дукоплетният РТДИИ са разновидности на клетъчния РТДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Цялостният и съвместимият РТДИИ са разновидности на масивния релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (massive relevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като е масив от вътрешни и
външни РТДИИ) [в т.ч. обектен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object massive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен масивен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system massive relevant typical dialectical economic ingredient)], така че цялостният РТДИИ е цялостетн масивен РТДИИ,
а съвместимият РТДИИ е съвместим масивен РТДИИ. От своя страна масивният РТДИИ и градивният РТДИИ са разновидности на клетъчния РТДИИ.
Градивният и съвместимият РТДИИ са разновидности на частния релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (particular relevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и външен РТДИИ) [в т.ч. обектен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object particular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system particular relevant typical dialectical economic ingredient)], така че градивният РТДИИ е градивен частен
РТДИИ, а съвместимият РТДИИ е съвместим частен РТДИИ. От своя страна частният РТДИИ и цялостният РТДИИ са разновидности на клетъчния
РТДИИ.
Основният и дукоплетният РТДИИ са разновидности на уникоалния релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като съдържа еднозначни клетъчни РТДИИ) [в т.ч. обектен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object unicoal relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system unicoal relevant typical dialectical
economic ingredient)], така че основният РТДИИ е основен уникоален РТДИИ,
а дукоплетният РТДИИ е дукомплетен уникоален РТДИИ. От своя страна
уникоалният РТДИИ и дукоалният РТДИИ са разновидности на клетъчния
РТДИИ.
2. Разновидности на самостойния релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент
Разновидности на самостойния РТДИИ са изходният, единният, мултисеалният и мултисеплетният РТДИИ (табл. 1), както и комбинации от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният,
комбинираният, разединеният и унисеалният РТДИИ). Всички те са самостойни РТДИИ и са разновидности на самостойния РТДИИ.
2.1. Изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Изходният релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object initial relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
initial relevant typical dialectical economic ingredient)] е този, който на дадено
равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на други РТДИИ и служи за
извеждането на останалите РТДИИ на същото това равнище. Разновидности на
изходния РТДИИ са: (1) изходният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial internal relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен вътрешен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object initial internal relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial
internal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИИ и вътрешен РТДИИ), (2) изходният външен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (initial external relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен външен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial external
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
initial external relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
изходен РТДИИ и външен РТДИИ), (3) изходният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial entire relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial entire
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен цялостен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
initial entire relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИИ и цялостен РТДИИ), (4) изходният дукоален релевантен ти58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пичен диалектически икономически ингредиент* (initial ducoal relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial
ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е изходен РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5) изходният дукоплетен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (initial ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
initial ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial ducoplete relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИИ и дукоплетен РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна релевантна диалектическа икономическа клетка* (initial relevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна
изходна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object initial
relevant typical dialectical economic cell) и системна изходна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system initial relevant typical dialectical
economic cell)].
Изходният вътрешен РТДИИ и изходният външен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (initial constructive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system initial constructive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е изходен РТДИИ и градивен РТДИИ), наречен още първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (primary
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object primary
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system primary
relevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 2). Тоест изходният
РТДИИ и градивният РТДИИ формират понятието за първичен РТДИИ
(всички останали РТДИИ, освен първичните РТДИИ, са вторични РТДИИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Затова пък изходният РТДИИ или градивният РТДИИ формират понятието
за начален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (inceptive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
начален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object inceptive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен начален първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system inceptive relevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали РТДИИ, освен началните РТДИИ, са обобщени РТДИИ). Разновидности на началния РТДИИ са разновидностите на отделния РТДИИ и тези
на градивния РТДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен РТДИИ
Градивен РТДИИ
Релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (РТДИИ)

Основен РТДИИ

Дукоплетен
РТДИИ

Изходен градивен
РТДИИ =
= първичен РТДИИ

Изходен масивен РТДИИ

Комбиниран градивен РТДИИ

Комбиниран масивен РТДИИ =
= обобщен РТДИИ

Мултисеален
РТДИИ

Единен
РТДИИ

Изходен
РТДИИ

Външен
РТДИИ

Цялостен Дукоален
РТДИИ
РТДИИ

Мултисеплетен
РТДИИ

Отделен РТДИИ
Съставен РТДИИ

Изходен
РТДИИ
Комбиниран РТДИИ

Съвместим РТДИИ

Градивен РТДИИ
Вътрешен
РТДИИ

Самостоен РТДИИ

Масивен РТДИИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен РТДИИ, комбинираният градивен
РТДИИ и комбиниранит масивен (обобщеният) РТДИИ образуват вторичните РТДИИ. Изходният масивен РТДИИ, комбинираният градивен РТДИИ и
изходният градивен (първичнияг) РТДИИ образуват началните РТДИИ. (Вж.
поясненията към табл. 1)
Изходният градивен РТДИИ и изходният цялостен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial basic relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен основен релевантен типичен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икономически ингредиент* (object initial basic relevant typical
dialectical economic ingredient) и системен изходен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial basic relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИИ и
основен РТДИИ). Изходният дукоален РТДИИ и изходният дукоплетен
РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial compatible relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object initial compatible relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system initial compatible relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИИ и съвместим РТДИИ). Изходният
основен РТДИИ и изходният съвместим РТДИИ са разновидности на пообщото понятие за изходен клетъчен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (initial cellular relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial cellular relevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИИ и клетъчен РТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват изходната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Изходният основен РТДИИ и изходният дукоален РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (initial unitary relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial unitary
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен унитарен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
initial unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
изходен РТДИИ и унитарен РТДИИ). Изходният цялостен РТДИИ и изходният
съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial
massive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен
масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object initial massive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial massive relevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е изходен РТДИИ и масивен РТДИИ). Изходният градивен
РТДИИ и изходният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за изходен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (initial particular relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object initial particular relevant typical dialectical economic
ingredient) и системен изходен частен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system initial particular relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИИ и частен РТДИИ). Изходният основен РТДИИ и изходният дукомплетен РТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (initial unicoal relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object initial unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен изходен уникоален релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system initial unicoal
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е изходен
РТДИИ и уникоален РТДИИ).
2.2. Единен релевантен типичен диалектически икономически ивгредиент
Единният релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
единен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object united relevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
united relevant typical dialectical economic ingredient)] е този, който на дадено
равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни РТДИИ или от
други единни РТДИИ, но е неделим и не може да бъде разложен обратно от
формиралите го РТДИИ на същото това равнище. Негови разновидности са:
(1) единният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (united internal relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен единен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united internal relevant typical dialectical economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) и системен единен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united internal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и вътрешен
РТДИИ), (2) единният външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен външен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object united external relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен единен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united external relevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и външен
РТДИИ), (3) единният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united entire relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен цялостен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system united entire relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и цялостен
РТДИИ), (4) единният дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united ducoal relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен единен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united ducoal relevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и дукоален
РТДИИ), (5) единният дукоплетен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (united ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object united ducoplete economic
ingredient) и системен единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и дукоплетен
РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква единна релевантна диалектическа икономическа клетка* (united relevant typical dialectical economic cell)
[в т.ч. обектна единна релевантна диалектическа икономическа клетка*
(object united relevant typical dialectical economic cell) и системна единна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system united relevant typical
dialectical economic cell)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Единният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още холистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (whole relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен холистичен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object whole relevant typical dialectical economic
ingredient) и системен холистичен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system whole relevant typical dialectical economic
ingredient)]. Тоест единният РТДИИ и цялостният РТДИИ формират понятието за холистичен РТДИИ (всички останали РТДИИ, освен холистичните
РТДИИ, са нехолистични РТДИИ). Затова пък единният РТДИИ или цялостният РТДИИ формират понятието за съединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (joint relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object joint relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съединен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system joint relevant typical dialectical economic
ingredient)] (всички останали РТДИИ, освен съединените РТДИИ, са разделени
РТДИИ). Разновидности на съединения РТДИИ са разновидностите на единния РТДИИ и тези на цялостния РТДИИ.
Единният вътрешен РТДИИ и единният външен РТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за единен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united constructive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object united constructive relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен единен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united constructive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и градивен РТДИИ). От своя страна единният градивен РТДИИ и
единният цялостен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен
основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(united basic relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system united basic relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и основен РТДИИ). Единният дукоален РТДИИ и единният дукоплетен РТДИИ са разновидности на по-общото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united compatible relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united compatible relevant typical
dialectical economic ingredient) и системен единен съвместим релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system united compatible relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен
РТДИИ и съвместим РТДИИ). Единният основен РТДИИ и единният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object united cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united cellular relevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е единен РТДИИ и клетъчен РТДИИ). Посочените по-горе пет
негови разновидности образуват единната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Единният основен РТДИИ и единният дукоален РТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за единен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united unitary relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object united unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен унитарен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system united unitary
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ
и унитарен РТДИИ). Единният цялостен РТДИИ и единният съвместим
РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (united massive
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен единен масивен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
united massive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united massive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е единен РТДИИ и масивен РТДИИ). Единният градивен РТДИИ и
единният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингреди66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (united particular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен единен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object united particular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system united particular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и частен РТДИИ). Единният основен РТДИИ и единният дукомплетен РТДИИ са разновидности на пообщото понятие за единен уникоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (united unicoal relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен единен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object united unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен единен уникоален релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system united unicoal relevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИИ и уникоален РТДИИ).
2.3. Отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Изходният РТДИИ и единният РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system separate relevant typical dialectical economic ingredient)], така че изходният РТДИИ е изходен отделен РТДИИ, а единният РТДИИ е единен отделен РТДИИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate internal
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate internal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate internal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и вътрешен РТДИИ), (2) отделният
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(separate external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
отделен външен релевантен типичен диалектически икономически ингре67

910

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент* (object separate external relevant typical dialectical economic ingredient) и
системен отделен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate external relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и външен РТДИИ), (3) отделният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate entire relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object separate entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен цялостен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system separate entire relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и цялостен РТДИИ), (4)
отделният дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (separate ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен отделен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5) отделният дукоплетен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (separate ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object separate ducoplete relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
отделен РТДИИ и дукоплетен РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква
отделна релевантна диалектическа икономическа клетка* (separate relevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна отделна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object separate relevant typical dialectical
economic cell) и системна отделна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system separate relevant typical dialectical economic cell)].
Отделният вътрешен РТДИИ и отделният външен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (separate constructive relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate
constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system separate constructive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е отделен РТДИИ и градивен РТДИИ). От своя страна отделният
градивен РТДИИ и отделният цялостен РТДИИ са разновидности на пообщото понятие за отделен основен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (separate basic relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен отделен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен основен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system separate basic relevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и основен РТДИИ). Отделният дукоален РТДИИ и отделният дукоплетен РТДИИ
са разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (separate compatible
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object separate compatible relevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate compatible relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и съвместим РТДИИ). Отделният основен РТДИИ и отделният съвместим РТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен клетъчен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate cellular
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен
РТДИИ и клетъчен РТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват отделната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Отделният основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още предпоставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (prerequisited relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен предпоставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object prerequisited relevant typical
dialectical economic ingredient) и системен предпоставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system prerequisited relevant
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical economic ingredient)] (табл. 3). Тоест отделният РТДИИ и
основният РТДИИ формират понятието за предпоставен РТДИИ (всички останали РТДИИ, освен предпоставените РТДИИ, са изведени РТДИИ). Затова
пък отделният РТДИИ или основният РТДИИ формират понятието за независим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (independent relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен независим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object independent relevant typical dialectical economic ingredient) и системен независим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system independent relevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали РТДИИ, освен независимите РТДИИ, са зависими РТДИИ). Разновидности на независимия РТДИИ са разновидностите на отделния РТДИИ и
тези на основния РТДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен РТДИИ
Основен РТДИИ
Градивен РТДИИ
Вътрешен
РТДИИ

Външен
РТДИИ

Цялостен
РТДИИ

Дукоален
РТДИИ

Дукоплетен
РТДИИ

Отделен основен РТДИИ =
= предпоставен РТДИИ

Отделен съвместим
РТДИИ

Съставен основен РТДИИ

Съставен
съвместим РТДИИ =
= зависим РТДИИ

Мултисеален
РТДИИ

Единен
РТДИИ

Изходен
РТДИИ

Съвместим РТДИИ

Мултисеплетен
РТДИИ

Отделен РТДИИ
Съставен РТДИИ

Самостоен РТДИИ

Релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент (РТДИИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим РТДИИ, съставният основен
РТДИИ и съставният съвместим (зависимият) РТДИИ образуват изведените
РТДИИ. Отделният съвместим РТДИИ, съставният основен РТДИИ и отделният основен (предпоставеният) РТДИИ образуват независимите РТДИИ.
(Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен РТДИИ и отделният дукоален РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (separate unitary relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate unitary
71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------relevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен унитарен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
separate unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
отделен РТДИИ и унитарен РТДИИ). Отделният цялостен РТДИИ и отделният
съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate massive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate massive relevant typical dialectical economic ingredient) и
системен отделен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate massive relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и масивен РТДИИ). Отделният
градивен РТДИИ и отделният съвместим РТДИИ са разновидности на пообщото понятие за отделен частен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (separate particular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object separate particular relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system separate
particular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и частен РТДИИ). Отделният основен РТДИИ и отделният дукомплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за отделен уникоален
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (separate
unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object separate unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен отделен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system separate unicoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИИ и уникоален РТДИИ).
2.4. Мултисеален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Мултисеалният релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (multiseal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseal relevant typical dialectical economic ingredient) и
системен мултисеален релевантен типичен диалектически икономически
72

915

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (system multiseal relevant typical dialectical economic ingredient)] е
многозначен РТДИИ (РТДИИ с много значения), като всяко отделно значение
отговаря на някакъв отделен РТДИИ; той е общо понятие за всички или за част
от всички отделни РТДИИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseal internal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseal internal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal internal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и вътрешен
РТДИИ), (2) мултисеалният външен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (multiseal external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object multiseal external relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseal external relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е мултисеален РТДИИ и външен РТДИИ), (3) мултисеалният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal entire
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object multiseal entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal entire relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и цялостен РТДИИ), (4)
мултисеалният дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal ducoal relevant typical
dialectical economic ingredient) и системен мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal
ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5) мултисеалният дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal ducoplete
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(object multiseal ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal ducoplete relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и дукоплетен
РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseal relevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseal relevant typical dialectical economic cell) и
системна мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка*
(system multiseal relevant typical dialectical economic cell)].
Мултисеалният дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още всеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (general relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен всеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object general relevant typical dialectical economic ingredient) и системен всеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system general relevant typical dialectical economic ingredient)]. Тоест мултисеалният РТДИИ и дукоалният РТДИИ формират понятието за всеобщ РТДИИ (всички останали РТДИИ, освен всеобщите РТДИИ, са
невсеобщи РТДИИ). Затова пък мултисеалният РТДИИ или дукоалният
РТДИИ формират понятието за общ релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (common relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен общ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object common relevant typical dialectical economic ingredient) и системен общ релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system common relevant typical dialectical economic ingredient)]
(всички останали РТДИИ, освен общите РТДИИ, са еднозначни РТДИИ).
Разновидности на общия РТДИИ са разновидностите на мултисеалния РТДИИ
и тези на дукоалния РТДИИ.
Мултисеалният вътрешен РТДИИ и мултисеалният външен РТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal constructive
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object multiseal constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и
системен мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal constructive relevant typical dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и градивен
РТДИИ). От своя страна мултисеалният градивен РТДИИ и мултисеалният цялостен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseal basic relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseal basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален основен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system multiseal basic relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и основен
РТДИИ). Мултисеалният дукоален РТДИИ и мултисеалният дукоплетен
РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален съвместим
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal
compatible relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseal compatible relevant typical dialectical economic
ingredient) и системен мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal compatible relevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и
съвместим РТДИИ). Мултисеалният основен РТДИИ и мултисеалният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseal cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseal cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal cellular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и клетъчен
РТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеалната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеалният основен РТДИИ и мултисеалният дукоален РТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal unitary relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически
75

918

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (system multiseal unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и унитарен РТДИИ). Мултисеалният цялостен РТДИИ и мултисеалният съвместим РТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal massive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален масивен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal massive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален
масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system multiseal massive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е мултисеален РТДИИ и масивен РТДИИ). Мултисеалният градивен
РТДИИ и мултисеалният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal particular relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal particular relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseal particular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и частен РТДИИ). Мултисеалният основен РТДИИ и
мултисеалният дукомплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseal unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseal unicoal relevant typical
dialectical economic ingredient) и системен мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseal
unicoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИИ и уникоален РТДИИ).
2.5. Мултисеплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Мултисеплетният релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (multiseplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен релевантен типичен диалектически ико76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически ингредиент* (system multiseplete relevant typical dialectical economic ingredient)] е понятие за съвкупност на част от всички или за съвкупността от всички отделни РТДИИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete internal relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete internal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete internal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен РТДИИ и вътрешен РТДИИ), (2) мултисеплетният външен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete external relevant typical dialectical economic
ingredient) и системен мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete external relevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ
и външен РТДИИ), (3) мултисеплетният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete entire relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete entire relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ и цялостен РТДИИ), (4) мултисеплетният дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (multiseplete ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete ducoal relevant typical
dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5) мултисеплетният дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseplete ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ингредиент* (object multiseplete ducoplete economic ingredient)
и системен мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ и
дукоплетен РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка* (multiseplete relevant typical
dialectical economic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object multiseplete relevant typical dialectical economic cell) и системна мултисеплетна релевантна диалектическа
икономическа клетка* (system multiseplete relevant typical dialectical economic
cell)].
Мултисеплетният дукоплетен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент е наречен още групов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (group relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен групов релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object group relevant typical dialectical economic
ingredient) и системен групов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system group relevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният РТДИИ и дукоплетният РТДИИ
формират понятието за групов РТДИИ (всички останали РТДИИ, освен груповите РТДИИ, са негрупови РТДИИ). Затова пък мултисеплетният РТДИИ
или дукоплетният РТДИИ формират понятието за съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (totalitary relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object totalitary
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system totalitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали РТДИИ,
освен съвкупностните РТДИИ, са единични РТДИИ). Разновидности на съвкупностния РТДИИ са разновидностите на мултисеплетния РТДИИ и тези на
дукоплетния РТДИИ.
Мултисеплетният вътрешен РТДИИ и мултисеплетният външен РТДИИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete
constructive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object multiseplete constructive relevant typical dialectical economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) и системен мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete constructive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РТДИИ и градивен РТДИИ). От своя страна мултисеплетният градивен
РТДИИ и мултисеплетният цялостен РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (multiseplete basic relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete basic relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ и основен РТДИИ). Мултисеплетният дукоален РТДИИ и мултисеплетният дукоплетен РТДИИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete compatible relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен съвместим
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
multiseplete compatible relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete compatible relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ и съвместим РТДИИ). Мултисеплетният основен РТДИИ и мултисеплетният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseplete cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete cellular relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete cellular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ и клетъчен РТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Мултисеплетният основен РТДИИ и мултисеплетният дукоален РТДИИ
са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unitary relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ и
унитарен РТДИИ). Мултисеплетният цялостен РТДИИ и мултисеплетният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен
масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(multiseplete massive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete massive relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete massive
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РТДИИ и масивен РТДИИ). Мултисеплетният градивен РТДИИ и мултисеплетният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete particular relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object multiseplete particular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен частен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system multiseplete particular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ и частен РТДИИ). Мултисеплетният основен РТДИИ и мултисеплетният дукомплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (multiseplete unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object multiseplete unicoal relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен мултисеплетен уникоален
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
multiseplete unicoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИИ и уникоален РТДИИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.6. Съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Мултисеалният РТДИИ и мултисеплетният РТДИИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен съставен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object compound relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system compound relevant typical dialectical economic ingredient)], така че мултисеалният РТДИИ е мултисеален съставен
РТДИИ, а мултисеплетният РТДИИ е мултисеплетен съставен РТДИИ. Негови разновидности са: (1) съставният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound internal relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound
internal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system compound internal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е съставен РТДИИ и вътрешен РТДИИ), (2) съставният външен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound
external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object compound external relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound external relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИИ и външен РТДИИ), (3) съставният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound entire relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound entire relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИИ и цялостен РТДИИ), (4) съставният дукоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (compound ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound ducoal relevant
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical economic ingredient) и системен съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
compound ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е съставен РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5) съставният дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient)
и системен съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system compound ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИИ и дукоплетен
РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква съставна релевантна диалектическа икономическа клетка* (compound relevant typical dialectical economic
cell) [в т.ч. обектна съставна релевантна диалектическа икономическа
клетка* (object compound relevant typical dialectical economic cell) и системна
съставна релевантна диалектическа икономическа клетка* (system compound relevant typical dialectical economic cell)].
Съставният вътрешен РТДИИ и съставният външен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (compound constructive relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
compound constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system compound constructive relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИИ и градивен РТДИИ). От своя
страна съставният градивен РТДИИ и съставният цялостен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (compound basic relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен основен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound basic
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен основен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
compound basic relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
съставен РТДИИ и основен РТДИИ). Съставният дукоален РТДИИ и съставният дукоплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен
съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингреди82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент* (compound compatible relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound compatible relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен съставен съвместим релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system compound compatible
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен
РТДИИ и съвместим РТДИИ). Съставният основен РТДИИ и съставният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound
cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object compound cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound cellular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИИ и клетъчен РТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват съставната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Съставният съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (dependent relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object dependent relevant typical dialectical economic ingredient) и системен зависим релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system dependent relevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 3). Тоест съставният РТДИИ и съвместимият
РТДИИ формират понятието за зависим РТДИИ (всички останали РТДИИ,
освен зависимите РТДИИ, са независими РТДИИ). Затова пък съставният
РТДИИ или съвместимият РТДИИ формират понятието за изведен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (deduced relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен изведен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object deduced relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен изведен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system deduced relevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали РТДИИ, освен изведените
РТДИИ, са предпоставени РТДИИ). Разновидности на изведения РТДИИ са
разновидностите на съставния РТДИИ и тези на съвместимия РТДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съставният основен РТДИИ и съставният дукоален РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (compound unitary relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system compound unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е съставен РТДИИ и унитарен РТДИИ). Съставният цялостен
РТДИИ и съставният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound massive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object compound massive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен масивен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system compound massive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИИ и
масивен РТДИИ). Съставният градивен РТДИИ и съставният съвместим
РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за съставен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound particular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object compound particular relevant typical dialectical economic ingredient) и
системен съставен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system compound particular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИИ и частен РТДИИ). Съставният основен РТДИИ и съставният дукомплетен РТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (compound unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object compound unicoal
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен съставен уникоален
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
compound unicoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИИ и уникоален РТДИИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.7. Самостоен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Отделният РТДИИ и съставният РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (self-valued relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued relevant typical dialectical economic ingredient) и
системен самостоен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system self-valued relevant typical dialectical economic ingredient)],
така че отделният РТДИИ е отделен самостоен РТДИИ, а съставният
РТДИИ е съставен самостоен РТДИИ. Негови разновидности са: (1) самостойният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued internal relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object self-valued internal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued internal
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен
РТДИИ и вътрешен РТДИИ), (2) самостойният външен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (self-valued external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object selfvalued external relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued external relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и външен РТДИИ), (3) самостойният
цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(self-valued entire relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object self-valued entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued entire relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и цялостен
РТДИИ), (4) самостойният дукоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (self-valued ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоален релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object self-valued ducoal relevant
85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system selfvalued ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
самостоен РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5) самостойният дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient)
и системен самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system self-valued ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и дукоплетен
РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка* (self-valued relevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object self-valued relevant typical dialectical economic cell) и
системна самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка*
(system self-valued relevant typical dialectical economic cell)].
Самостойният вътрешен РТДИИ и самостойният външен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued constructive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
self-valued constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued constructive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и градивен РТДИИ). От
своя страна самостойният градивен РТДИИ и самостойният цялостен РТДИИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоен основен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued basic relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
self-valued basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued basic relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и основен РТДИИ). Самостойният дукоален РТДИИ и самостойният дукоплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен съвместим релевантен типичен диа86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икономически ингредиент* (self-valued compatible relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object selfvalued compatible relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system self-valued compatible relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и съвместим РТДИИ). Самостойният основен РТДИИ и самостойният съвместим РТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system self-valued cellular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е самостоен РТДИИ и клетъчен РТДИИ). Посочените по-горе пет
негови разновидности образуват самостойната релевантна диалектическа
икономическа клетка. Който и да е релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е винаги самостоен и принадлежи на дадена релевантна
диалектическа икономическа клетка.
Самостойният основен РТДИИ и самостойният дукоален РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued unitary relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен унитарен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
self-valued unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system self-valued unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и унитарен РТДИИ). Самостойният цялостен РТДИИ и самостойният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued massive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен масивен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued massive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued massive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съв87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------местно е самостойен РТДИИ и масивен РТДИИ). Самостойният градивен
РТДИИ и самостойният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued particular relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued particular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен частен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued particular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и частен РТДИИ). Самостойният основен РТДИИ и самостойният
дукомплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен
уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-valued unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-valued unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-valued unicoal relevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИИ и
уникоален РТДИИ).
2.8. Самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Отделният и мултисеалният РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (self-dependent relevant typical dialectical economic ingredient) (тъй
като е едноелементен самостоен РТДИИ) [в т.ч. обектен самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object selfdependent relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system self-dependent relevant typical dialectical economic ingredient)], така че
отделния РТДИИ е отделен самостоятелен РТДИИ, а мултисеалният
РТДИИ е мултисеален самостоятелен РТДИИ. От своя страна самостоятелният РТДИИ и мултисеплетният РТДИИ са разновидности на самостойния
РТДИИ. Разновидности на самостоятелния РТДИИ са: (1) самостоятелният
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(self-dependent internal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ингредиент* (object self-dependent internal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system selfdependent internal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и вътрешен РТДИИ), (2) самостоятелният външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (selfdependent external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent external relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен външен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent external
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РТДИИ и външен РТДИИ), (3) самостоятелният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent entire relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent entire relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и цялостен
РТДИИ), (4) самостоятелният дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent
ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent ducoal relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5)
самостоятелният дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent
ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent ducoplete relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и дукоплетен РТДИИ).
Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна релевантна диалекти89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа икономическа клетка* (self-dependent relevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна релевантна диалектическа икономическа клетка* (object self-dependent relevant typical dialectical economic
cell) и системна самостоятелна релевантна диалектическа икономическа
клетка* (system self-dependent relevant typical dialectical economic cell)].
Самостоятелният вътрешен РТДИИ и самостоятелният външен РТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent constructive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent constructive relevant typical dialectical economic
ingredient) и системен самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent constructive
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РТДИИ и градивен РТДИИ). От своя страна самостоятелният градивен РТДИИ
и самостоятелният цялостен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие
за самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent basic relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent basic relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен основен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
self-dependent basic relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и основен РТДИИ). Самостоятелният дукоален
РТДИИ и самостоятелният дукоплетен РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (self-dependent compatible relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object selfdependent compatible relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent compatible relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и съвместим
РТДИИ). Самостоятелният основен РТДИИ и самостоятелният съвместим
РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (selfdependent cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent cellular
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РТДИИ и клетъчен РТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват самостоятелната релевантна диалектическа икономическа
клетка.
Самостоятелният основен РТДИИ и самостоятелният дукоален РТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent unitary
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object self-dependent unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и
системен самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system self-dependent unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и унитарен РТДИИ). Самостоятелният цялостен РТДИИ и самостоятелният съвместим
РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен масивен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (selfdependent massive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent massive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен масивен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent massive
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РТДИИ и масивен РТДИИ). Самостоятелният градивен РТДИИ и самостоятелният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent particular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object self-dependent particular relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system selfdependent particular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и частен РТДИИ). Самостоятелният основен
РТДИИ и самостоятелният дукомплетен РТДИИ са разновидности на по91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общото понятие за самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (self-dependent unicoal relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object selfdependent unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system self-dependent unicoal relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИИ и уникоален
РТДИИ).
Самостоятелният унитарен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент е наречен още единичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (single relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен единичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object single relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен единичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system single relevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 4). Тоест самостоятелният РТДИИ и унитарният
РТДИИ формират понятието за единичен РТДИИ (всички останали РТДИИ,
освен единичните РТДИИ, са съвкупностни РТДИИ). Затова пък самостоятелният РТДИИ или унитарният РТДИИ формират понятието за негрупов
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (non-group
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен негрупов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object nongroup relevant typical dialectical economic ingredient) и системен негрупов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system nongroup relevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали РТДИИ,
освен негруповите РТДИИ, са групови РТДИИ). Разновидности на негруповия
РТДИИ са разновидностите на самостоятелния РТДИИ и тези на унитарния
РТДИИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
Клетъчен РТДИИ
Дукоплетен
РТДИИ

Унитарен РТДИИ
Релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (РТДИИ)

Основен РТДИИ

Съвместим РТДИИ

Градивен РТДИИ

Единен
РТДИИ

Изходен
РТДИИ

Външен
РТДИИ

Дукоплетен
РТДИИ

Самостоятелен унитарен РТДИИ =
= единичен РТДИИ

Самостоятелен
дукоплетен
РТДИИ

Мултисеплетен унитарен РТДИИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РТДИИ =
групов
РТДИИ

Мултисеален
РТДИИ
Мулти-сеплетен
РТДИИ

Отделен РТДИИ
Съставен РТДИИ

Самостоятелен РТДИИ
Мултисеплетен
РТДИИ

Самостоен РТДИИ

Вътрешен
РТДИИ

Цялостен Дукоален
РТДИИ
РТДИИ

Пояснения за табл. 4. Самостоятелният дукоплетен РТДИИ, мултисеплетният
унитарен РТДИИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) РТДИИ образуват съвкупностните РТДИИ. Самостоятелният дукоплетен РТДИИ, мултисеплетният унитарен РТДИИ и самостоятелният унитарен (единичният)
РТДИИ образуват негруповите РТДИИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.9. Комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Единният и съставният РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined relevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като е масив
от изходни и външни РТДИИ) [в т.ч. обектен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined relevant typical dialectical economic ingredient)], така че единният РТДИИ е единен
комбиниран РТДИИ, а съставният РТДИИ е съставен комбиниран РТДИИ.
От своя страна комбинираният РТДИИ и изходния РТДИИ са разновидности
на самостойния РТДИИ. Разновидности на комбинирания РТДИИ са: (1) комбинираният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (combined internal relevant typical dialectical economic ingredient)
[в т.ч. обектен комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object combined internal relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен комбиниран вътрешен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (system combined internal relevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и
вътрешен РТДИИ), (2) комбинираният външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined external relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined
external relevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system combined external relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е комбиниран РТДИИ и външен РТДИИ), (3) комбинираният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(combined entire relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object combined entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system combined entire relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и цялостен
РТДИИ), (4) комбинираният дукоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (combined ducoal relevant typical dialectical eco94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоален релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object combined ducoal relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
combined ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е комбиниран РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5) комбинираният дукоплетен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined
ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined ducoplete relevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и дукоплетен РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка* (combined relevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна комбинирана релевантна диалектическа
икономическа клетка* (object combined relevant typical dialectical economic
cell) и системна комбинирана релевантна диалектическа икономическа
клетка* (system combined relevant typical dialectical economic cell)].
Комбинираният вътрешен РТДИИ и комбинираният външен РТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (combined constructive
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined constructive relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и градивен
РТДИИ). От своя страна комбинираният градивен РТДИИ и комбинираният
цялостен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(combined basic relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object combined basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран основен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system combined basic relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и основен РТДИИ).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Комбинираният дукоален РТДИИ и комбинираният дукоплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран съвместим релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (combined compatible
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined compatible relevant typical dialectical economic ingredient)
и системен комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system combined compatible relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и съвместим
РТДИИ). Комбинираният основен РТДИИ и комбинираният съвместим
РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран клетъчен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined
cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и
системен комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined cellular relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и клетъчен
РТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Комбинираният основен РТДИИ и комбинираният дукоален РТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (combined unitary relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
combined unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system combined unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и унитарен РТДИИ). Комбинираният цялостен РТДИИ и комбинираният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined massive relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
combined massive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system combined massive relevant typical dialectical economic in96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------gredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и масивен РТДИИ). Комбинираният градивен РТДИИ и комбинираният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined particular relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined
particular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined particular relevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е комбиниран РТДИИ и частен РТДИИ). Комбинираният основен РТДИИ и комбинираният дукомплетен РТДИИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (combined unicoal relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object combined unicoal
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system combined unicoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИИ и уникоален РТДИИ).
Комбинираният масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (generalized relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object generalized relevant typical dialectical economic ingredient) и системен обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system generalized relevant typical dialectical economic ingredient)] (табл. 2). Тоест комбинираният РТДИИ и масивният РТДИИ формират понятието за обобщен РТДИИ (всички останали
РТДИИ, освен обобщените РТДИИ, са начални РТДИИ). Затова пък комбинираният РТДИИ или масивният РТДИИ формират понятието за вторичен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (secondary
relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен вторичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object secondary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен вторичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system secondary relevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали РТДИИ,
освен вторичният РТДИИ, са първични РТДИИ). Разновидности на вторичния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РТДИИ са разновидностите на комбинирания РТДИИ и тези на масивния
РТДИИ.
Когато комбинираният РТДИИ обхваща всички известни изходни
РТДИИ, тогава той е пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (full combined relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (full object combined relevant typical
dialectical economic ingredient) и пълен системен комбиниран релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (full system combined
relevant typical dialectical economic ingredient)] (вж. икономически конституит
и фиг. 1 към икономически конститит), а когато комбинираният РТДИИ обхваща част от всички известни изходни РТДИИ, тогава той е частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(partial combined relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. частичен
обектен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (partial object combined relevant typical dialectical economic ingredient) и частичен системен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (partial system combined relevant typical dialectical economic ingredient)] (вж. икономически контуит и фиг. 1 към икономически контит). Тези определения се отнасят и за всички разновидности на
комбинирания РТДИИ.
2.10. Разединен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Изходният и съставният РТДИИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited relevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като не съдържа единен РТДИИ) [в т.ч. обектен разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited relevant typical dialectical economic ingredient)], така че изходният РТДИИ е изходен разединен
РТДИИ, а съсъставния РТДИИ е съставен разединен РТДИИ. От своя страна
разединеният РТДИИ и единният РТДИИ са разновидности на самостойния
РТДИИ. Разновидности на разединения РТДИИ са: (1) разединеният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited internal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object disunited internal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен вътрешен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system disunited internal relevant typical dialectical
economic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИИ и вътрешен РТДИИ),
(2) разединеният външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited external relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited external
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен
РТДИИ и външен РТДИИ), (3) разединеният цялостен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (disunited entire relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited
entire relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system disunited entire relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИИ и цялостен РТДИИ), (4) разединеният дукоален
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited
ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен
дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object disunited ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system disunited ducoal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИИ и дукоален РТДИИ), (5) разединеният дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object disunited ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited ducoplete
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен
РТДИИ и дукоплетен РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква разединена релевантна диалектическа икономическа клетка* (disunited relevant
typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна разединена релевантна диа99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектическа икономическа клетка* (object disunited relevant typical dialectical
economic cell) и системна разединена релевантна диалектическа икономическа клетка* (system disunited relevant typical dialectical economic cell)].
Разединеният вътрешен РТДИИ и разединеният външен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен градивен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (disunited constructive relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
disunited constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited constructive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИИ и градивен РТДИИ). От своя
страна разединеният градивен РТДИИ и разединеният цялостен РТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited basic relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
disunited basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited basic relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е разединен РТДИИ и основен РТДИИ). Разединеният дукоален
РТДИИ и разединеният дукоплетен РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited compatible relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен съвместим релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object disunited compatible relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен съвместим
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
disunited compatible relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИИ и съвместим РТДИИ). Разединеният основен РТДИИ
и разединеният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (disunited cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited cellular relevant
100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИИ и
клетъчен РТДИИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
разединената релевантна диалектическа икономическа клетка.
Разединеният основен РТДИИ и разединеният дукоален РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (disunited unitary relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited
unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system disunited unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той
съвместно е разединен РТДИИ и унитарен РТДИИ). Разединеният цялостен
РТДИИ и разединеният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited massive relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object disunited massive relevant typical
dialectical economic ingredient) и системен разединен масивен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system disunited massive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен
РТДИИ и масивен РТДИИ). Разединеният градивен РТДИИ и разединеният
съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(disunited particular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object disunited particular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен частен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (system disunited particular relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИИ и частен РТДИИ).
Разединеният основен РТДИИ и разединеният дукомплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disunited unicoal relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
disunited unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически инг-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиент* (system disunited unicoal relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИИ и уникоален РТДИИ).
Разединеният частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още разделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (disjoint relevant typical dialectical economic
ingredient) [в т.ч. обектен разделен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object disjoint relevant typical dialectical economic
ingredient) и системен разделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system disjoint relevant typical dialectical economic
ingredient)]. Тоест разединеният РТДИИ и частният РТДИИ формират понятието за разделен РТДИИ (всички останали РТДИИ, освен разделените
РТДИИ, са съединени РТДИИ). Затова пък разединеният РТДИИ или частният РТДИИ формират понятието за нехолистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (unwhole relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен нехолистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object unwhole relevant typical dialectical economic ingredient) и системен нехолистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system unwhole relevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали РТДИИ, освен нехолистичните
РТДИИ, са холистични РТДИИ). Разновидности на нехолистичния РТДИИ са
разновидностите на разединения РТДИИ и тези на частния РТДИИ.
2.11. Унисеален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент
Отделният и мултисеплетният РТДИИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (uniseal relevant typical dialectical economic ingredient) (тъй като
съдържа еднозначни самостойни РТДИИ) [в т.ч. обектен унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal
relevant typical dialectical economic ingredient)], така че отделният РТДИИ е
отделен унисеален РТДИИ, а мултисеплетният РТДИИ е мултисеплетен
унисеален РТДИИ. От своя страна унисеалният РТДИИ и мултисеалният
РТДИИ са разновидности на самостойностия РТДИИ. Разновидности на унисеалния РТДИИ са: (1) унисеалният вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal internal relevant typical dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal internal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален вътрешен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
uniseal internal relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е
унисеален РТДИИ и вътрешен РТДИИ), (2) унисеалният външен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal external relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален външен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
uniseal external relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal external relevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е унисеален РТДИИ и външен РТДИИ), (3) унисеалният цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(uniseal entire relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (object uniseal entire relevant typical dialectical economic ingredient)
и системен унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal entire relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИИ и цялостен РТДИИ), (4)
унисеалният дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (uniseal ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) [в
т.ч. обектен унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal ducoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal ducoal relevant typical
dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИИ и дукоален
РТДИИ), (5) унисеалният дукоплетен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (uniseal ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоплетен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object uniseal ducoplete relevant
typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system
uniseal ducoplete relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно
е унисеален РТДИИ и дукоплетен РТДИИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (uniseal
relevant typical dialectical economic cell) [в т.ч. обектна унисеална релевантна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектическа икономическа клетка* (object uniseal relevant typical dialectical economic cell) и системна унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка* (system uniseal relevant typical dialectical economic cell)].
Унисеалният вътрешен РТДИИ и унисеалният външен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (uniseal constructive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal
constructive relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal constructive relevant typical dialectical economic ingredient)]
(той съвместно е унисеален РТДИИ и градивен РТДИИ). От своя страна унисеалният градивен РТДИИ и унисеалният цялостен РТДИИ са разновидности
на по-общото понятие за унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal basic relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален основен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (object uniseal basic relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален основен релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal basic
relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален
РТДИИ и основен РТДИИ). Унисеалният дукоален РТДИИ и унисеалният дукоплетен РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(uniseal compatible relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal compatible relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal compatible relevant
typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИИ и
съвместим РТДИИ). Унисеалният основен РТДИИ и унисеалният съвместим
РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal cellular relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(object uniseal cellular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal cellular relevant typical dialectical economic in104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------gredient)] (той съвместно е унисеален РТДИИ и клетъчен РТДИИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват унисеалната релевантна диалектическа икономическа клетка.
Унисеалният основен РТДИИ и унисеалният дукоален РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен релевантен типичен
диалектически икономически ингредиент* (uniseal unitary relevant typical
dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object uniseal unitary relevant typical dialectical economic ingredient) и системен унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент*
(system uniseal unitary relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИИ и унитарен РТДИИ). Унисеалният цялостен
РТДИИ и унисеалният съвместим РТДИИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal massive relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент* (object uniseal massive relevant typical dialectical
economic ingredient) и системен унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system uniseal massive relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИИ и масивен РТДИИ). Унисеалният градивен РТДИИ и унисеалният съвместим РТДИИ
са разновидности на по-общото понятие за унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal particular relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален частен
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
uniseal particular relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system uniseal particular relevant typical dialectical economic
ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИИ и частен РТДИИ).
Унисеалният основен РТДИИ и унисеалният дукомплетен РТДИИ са
разновидности на по-общото понятие за унисеален уникоален релевантен
типичен диалектически икономически ингредиент* (uniseal unicoal relevant
typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален уникоален
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object
uniseal unicoal relevant typical dialectical economic ingredient) и системен
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент* (system uniseal unicoal relevant typical dialectical economic
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------relevant typical dialectical economic ingredient)] (той съвместно е унисеален
РТДИИ и уникоален РТДИИ).
Унисеалният уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент е наречен още еднозначен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (one-valued relevant typical dialectical
economic ingredient) [в т.ч. обектен еднозначен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object one-valued relevant typical dialectical economic ingredient) и системен еднозначен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system one-valued relevant typical
dialectical economic ingredient)]. Тоест унисеалният РТДИИ и уникоалният
РТДИИ формират понятието за еднозначен РТДИИ (всички останали РТДИИ,
освен еднозначните РТДИИ, са общи РТДИИ). Затова пък унисеалният
РТДИИ или уникоалният РТДИИ формират понятието за невсеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (non-general relevant typical dialectical economic ingredient) [в т.ч. обектен невсеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (object non-general
relevant typical dialectical economic ingredient) и системен невсеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент* (system nongeneral relevant typical dialectical economic ingredient)] (всички останали
РТДИИ, освен невсеобщите РТДИИ, са всеобщи РТДИИ). Разновидности на
невсеобщия РТДИИ са разновидностите на унисеалния РТДИИ и тези на
уникоалния РТДИИ.
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------невсеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
самостоен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент)
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------холистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТ* (relevant typical dialectical economic subingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (relevant typical dialectical ecorenomic ingredient) (*) – типичен диалектически икореномически ингредиент (ТДИРИ), който е единият от
двойка релевантни типични диалектически икореномически ингредиенти на
типичния икореномически предмет, наречени градивни типични диалектически икореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент), в частност градивни релевантни типични диалектически икореномически ингредиенти; общо понятие за (икономическа алтернатива между) релевантен типичен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент,
които са негови разновидности (то е или релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент, или релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство). Релевантният типичен диалектически икореномически ингредиент (РТДИРИ) е
ТДИРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от
двойката) РТДИРИ без посредничеството на трети ТДИРИ. Двойката от релевантни типични диалектически икореномически ингредиенти са две различни
страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна външна страна)
на типичния икореномически предмет и са характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната вътрешна страна на типичния
икореномически предмет се определя като релевантен типичен икореномически институит, релевантната външна страна – като релевантен типичен
икореномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вече като неделими страни) – като релевантен типичен икореномически конституит. Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (internal relevant typical
dialectical ecorenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икореномическия предмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент* (external relevant
typical dialectical ecorenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в
типичния икореномически предмет. Чрез релевантната външна страна типичният икореномически предмет въздейства (оказва икореномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна на
типичния икореномически предмет. Релевантната външна страна е начинът
на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външна
страна са икореномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна типична диалектическа природа,
т.е. то представлява релевантно типично диалектическо икореномическо противоречие. Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният
РТДИРИ, докато релевантната вътрешна страна е по-динамичният РТДИРИ на
типичния икореномически предмет. Затова след определена степен на своето
развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите
възможности на релевантната външна страна и последната се превръща във
фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна (релевантната
вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна
страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на типичния икореномически предмет като цяло), така че да се
достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната вътрешна страна. С това типичният икореномически предмет преминава към друг
икореномически хомеостазис (вж. икономически хомеостазис).
Когато типичният икореномически предмет е икореномически обект, тогава РТДИРИ е обектен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (object relevant typical dialectical ecorenomic ingredient) с
разновидности обектен вътрешен релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент* (object internal relevant typical dialectical
ecorenomic ingredient) и обектен външен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (object external relevant typical dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic ingredient). Когато типичният икореномически предмет е икореномическа система, тогава РТДИРИ е системен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (system relevant typical dialectical
ecorenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (system internal relevant
typical dialectical ecorenomic ingredient) и системен външен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент* (system external relevant
typical dialectical ecorenomic ingredient).
Значима разновидност на РТДИРИ е релевантният типичен диалектически икореномически ексоингредиент (РТДИРЕИ) (вж. и ексоикореномика)
[с разновидности обектен релевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент* (object relevant typical dialectical ecorenomic exoingredient) и системен релевантен типичен диалектически икореномически ексоингредиент* (system relevant typical dialectical ecorenomic exoingredient)]
[когато той е РТДИРИ на икореномически ексопредмет, т.е. е РТДИРИ с явно
изразена (с операционализирана) икореномическа структура]. Икореномическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на
икореномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на
понятието за типичен икореномически предмет, която (за разлика от теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя по-близо до икореномическата практика и го прави по-формализуем и
по-моделируем за целите на икореномическото изследване и икореномическото управление; представлява икореномически предмет с явно изразена (до
определена степен на подробност) икореномическа структура (в т.ч. и като
последователност от икореномически признаци, икореномически характеристики и икореномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен РТДИРИ на даден типичен икореномически предмет от
своя страна се разглежда също като типичен икореномически предмет [т.е.
като типичен икореномически субпредмет* (typical ecorenomic subthing)] със
свои РТДИРИ, последните се наричат релевантни типични диалектически
икореномически субингредиенти* (relevant typical dialectical ecorenomic subingredients) (РТДИРСИ) (те са РТДИРИ на икореномическия субпредмет). Разновидности на РТДИРСИ са обектният релевантен типичен диалектически икореномически субингредиент* (object relevant typical dialectical
ecorenomic subingredient) и системният релевантен типичен диалектически икореномически субингредиент* (system relevant typical dialectical
ecorenomic subingredient).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидностите на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икореномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни
релевантни типични диалектически икореномически ингредиенти (вж. табл.
1). (Вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент, като са използвани изходните типични диалектически понятия за икореномическа същност и икореномическо явление, икореномическо съдържание и икореномическа форма, икореномическа
субстанция и икореномическа суперстанта. В табл. 3 са посочени някои негови конкретни разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент
Клетъчен РТДИРИ
Основен РТДИРИ

Съвместим РТДИРИ

Градивен РТДИРИ
Вътрешен
РТДИРИ

Външен
РТДИРИ

Изходен
РТДИРИ

Дукоплетен
РТДИРИ

Изходен
вътрешен
РТДИРИ

Изходен
външен
РТДИРИ

Изходен
цялостен
РТДИРИ

Изходен
дукоален
РТДИРИ

Изходен
дукоплетен
РТДИРИ

Единен
РТДИРИ

Дукоален
РТДИРИ

Единен
вътрешен
РТДИРИ

Единен
външен
РТДИРИ

Единен
цялостен
РТДИРИ

Единен
дукоален
РТДИРИ

Единен
дукоплетен
РТДИРИ

Мултисеален
РТДИРИ

Цялостен
РТДИРИ

Мултисеален вътрешен
РТДИРИ

Мултисеален
външен
РТДИРИ

Мултисеален цялостен
РТДИРИ

Мултисеален дукоален
РТДИРИ

Мултисеален дукоплетен
РТДИРИ

Мултисеплетен
РТДИРИ

Отделен РТДИРИ
Съставен РТДИРИ

Самостоен РТДИРИ

Релевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент (РТДИРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РТДИРИ

Мултисеплетен
външен
РТДИРИ

Мултисеплетен
цялостен
РТДИРИ

Мултисеплетен
дукоален
РТДИРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РТДИРИ

Пояснения за табл. 1. РТДИРИ означава релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент(и). Всеки РТДИРИ се отнася за определен типичен икореномически предмет (ТИРП). Когато ТИРП е икореномически обект,
съответният РТДИРИ е обектен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ОРТДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният РТДИРИ е системен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (СРТДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРТДИРИ, а другият за СРТДИРИ. От своя страна всеки
един от тези общо три варианта на таблицата има по два подварианта – един за

125

968

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на пълния комбиниран РТДИРИ, и друг за разновидностите
на частичния комбиниран РТДИРИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент [1]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Вътрешни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

Цялостни
РТДИРИ

Дукоални
РТДИРИ

Дукоплетни
РТДИРИ

1

изх

ТИР същност (вътрешна определеност на
ТИРП; източник на
явлението)

ТИР явление (външна
определеност на
ТИРП; начин
на изразяване на същността)

ТИР диспозит (цялостна определеност на
ТИРП, която
има йерархичен характер)

ТИР диспозант

ТИР диспозат (ТИР
диспозификат)

2

изх

ТИР съдържание (вътрешно състояние на
ТИРП; източник на
формата)

ТИР форма
(външно състояние на
ТИРП; начин
на съществуване на съдържанието)

ТИР специфит (цялостно състояние на ТИРП,
което има
устойчив характер)

ТИР специфант

ТИР специфат
(ТИР спецификат)

3

изх

ТИР субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ТИРП; източник на
суперстантата)

ТИР суперстанта (външно същество или основание на
ТИРП; начин
на реализиране на субстанцията)

ТИР сустит
(цялостно
същество
или основание на ТИРП,
което има
динамичен
характер)

ТИР сустант

ТИР сустат (ТИР
сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент [2]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Вътрешни
РТДИРИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РТДИРИ
Цялостни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

Дукоални
РТДИРИ

ТИР същина (есконтент) (вътрешно битие на
ТИРП; източник на
проявлението)

ТИР прояв- ТИР есфено- ТИР диспление (феформит (цяецифант
ноформа)
лостно би(външно
тие на ТИРП; ТИР есфебитие на
което има
ноформант
ТИРП; начин
йерархична
на изявяване устойчивост)
на битието)

ТИР есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ТИРП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ТИР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИР есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИРП; което
има йерархична
устойчивост)

ТИР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИРП; единен източник
на проявлението)

ТИР феноформатит
(единно
външно битие на
ТИРП; единен начин на
изявяване на
битието)

ТИР есфеноформататит
(единно цялостно битие на ТИРП;
което има
йерархична
устойчивост)
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Дукоплетни
РТДИРИ
ТИР диспецификант
ТИР есфеноформат

ТИР диспе-цифат

ТИР диспецификат

ТИР есфеноформатант

ТИР есфеноформатат

ТИР диспе-цифит

ТИР диспецифитит

ТИР есфеноформатинт

ТИР есфеноформатит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент [3]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Цялостни
РТДИРИ

Дукоални
РТДИРИ

Дукоплетни
РТДИРИ

Вътрешни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

ТИР субстрат (вътрешна основа на ТИРП;
източник на
суперстрата)

ТИР суперстрат (супформа)
(външна основа на
ТИРП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ТИР сустрит
(цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ТИР специсустант

ТИР специсустификант

ТИР сустрант

ТИР сустрат

ТИР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИРП; съвкупностен
източник на
суперстрата)

ТИР суперстратат (съвкупностна
външна основа на
ТИРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ТИР специсустат

ТИР специсустификат

ТИР
сустратант

ТИР
сустратат

ТИР субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИРП; единен източник
на суперстратита)

ТИР суперстратит
(единна
външна основа на
ТИРП; единен начин на
осъществяване на субстратита)

ТИР сустрататит (единна цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ТИР специсустит

ТИР специсустифитит

ТИР сустратинт

ТИР сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент [4]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

Градивни РТДИРИ

мал

3

мпл

едн

Дукоплетни
РТДИРИ

Цялостни
РТДИРИ

Дукоални
РТДИРИ

ТИР смисъл ТИР супсенс
(вътрешно (феносуперстанта) (вънпредназначение на
шно предТИРП; изназначение
точник супна ТИРП;
сенса)
начин на
постигане на
смисъла)

ТИР сусенсит (цялостно предназначение на
ТИРП, което
има йерархична динамичност)

ТИР дисустант

ТИР дисустификант

ТИР сусенсант

ТИР сусенсат

ТИР сенстат ТИР супсен(съвкупносстат (съвтно въткупностно
решно предвъншно
назначение
предназнана ТИРП;
чение на
съвкупносТИРП; съвтен източник
купностен
супсенса)
начин на
постигане на
смисъла)

ТИР сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ТИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИР дисустат

ТИР дисустификат

ТИР сусенстант

ТИР сусенстат

ТИР сенсит ТИР супсен(единно
сит (единно
вътрешно
външно
предназнапредназначение на
чение на
ТИРП; едиТИРП; единен източник нен начин на
супсенса)
постигане на
смисъла)

ТИР сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ТИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИР дисустит

ТИР дисустифитит

ТИР сусенстинт

ТИР сусенстит

Вътрешни
РТДИРИ

1

Съвместими РТДИРИ

Външни
РТДИРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент [5]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Цялостни
РТДИРИ

Дукоални
РТДИРИ

Дукоплетни
РТДИРИ

ТИР тристрант

ТИР тристратификант

ТИР реалитант

ТИР реалитат

ТИР тристрат

ТИР тристратификат

ТИР реалититант

ТИР реалититат

ТИР тристрит

ТИР тристратифитит

ТИР реалититинт

ТИР реалититит

Вътрешни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

ТИР естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ТИРП; източник на дадеността)

ТИР даденост
(външна реалност на
ТИРП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ТИР реалитит
(цялостна
реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИР фактитат (съвкупностна външна реалност на
ТИРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИР реалититатат (съвкупностна цялостна реалност на ТИРП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ТИР натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ТИРП; единен
източник на
дадеността)

ТИР фактитит (единна
външна реалност на
ТИРП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИР реалититатит (единна
цялостна реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 2. РТДИРИ означава релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент(и), изх – изходен РТДИРИ, мал – мултисеален
РТДИРИ, мпл – мултисеплетен РТДИРИ, едн – единен РТДИРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията,
намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РТДИРИ
и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат
определението типичен икореномически, което е означено с ТИР. Всеки
РТДИРИ се отнася за определен типичен икореномически предмет (ТИРП).
Когато ТИРП е икореномически обект, съответният РТДИРИ е обектен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ОРТДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният РТДИРИ е системен релевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент (СРТДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за ОРТДИРИ, а другият за
СРТДИРИ.
В табл. 2 са посочени разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) типична икореномическа същност* (typical ecorenomic essense), типично икореномическо явление* (typical ecorenomic phenomenon), типичен
икореномически диспозит* (typical ecorenomic disposite), типичен икореномически диспозант* (typical ecorenomic disposant) и типичен икореномически диспозат* (typical ecorenomic disposate) [същото като типичен икореномически диспозификат* (typical ecorenomic disposificate)];
(2) типично икореномическо съдържание* (typical ecorenomic content),
типична икореномическа форма* (typical ecorenomic form), типичен икореномически специфит* (typical ecorenomic specifite), типичен икореномически специфант* (typical ecorenomic specifant) и типичен икореномически
специфат* (typical ecorenomic specifate) [същото като типичен икореномически спецификат* (typical ecorenomic specificate)];
(3) типична икореномическа субстанция* (typical ecorenomic substance),
типична икореномическа суперстанта* (typical ecorenomic superstant), типичен икореномически сустит* (typical ecorenomic sustite), типичен икореномически сустант* (typical ecorenomic sustant) и типичен икореномически
сустат* (typical ecorenomic sustate) [същото като типичен икореномически
сустификат* (typical ecorenomic sustificate)];
(4) типична икореномическа същина* (typical ecorenomic matter) [същото като типичен икореномически есконтент* (typical ecorenomic escontent)],
типично икореномическо проявление* (typical ecorenomic manifestation)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[същото като типична икореномическа феноформа* (typical ecorenomic
phenoform)], типичен икореномически есфеноформит* (typical ecorenomic
esphenoformite), типичен икореномически диспeцифант* (typical ecorenomic
dispecifant), типичен икореномически есфеноформант* (typical ecorenomic
esphenoformant), типичен икореномически диспeцификант* (typical
ecorenomic dispecificant) и типичен икореномически есфеноформат* (typical
ecorenomic esphenoformate);
(5) типичен икореномически есконтентат* (typical ecorenomic escontentate), типичен икореномически феноформат* (typical ecorenomic phenoformate), типичен икореномически есфеноформататат* (typical ecorenomic
esphenoformatatate), типичен икореномически диспeцифат* (typical
ecorenomic dispecifate), типичен икореномически есфеноформатант* (typical
ecorenomic esphenoformatant), типичен икореномически диспeцификат*
(typical ecorenomic dispecificate) и типичен икореномически есфеноформатат* (typical ecorenomic esphenoformatate);
(6) типичен икореномически есконтентит* (typical ecorenomic escontentite), типичен икореномически феноформатит* (typical ecorenomic phenoformatite), типичен икореномически есфеноформататит* (typical ecorenomic
esphenoformatatite), типичен икореномически диспeцифит* (typical
ecorenomic dispecifite), типичен икореномически есфеноформатинт* (typical
ecorenomic esphenoformatint), типичен икореномически диспeцифитит*
(typical ecorenomic dispecifitite) и типичен икореномически есфеноформатит* (typical ecorenomic esphenoformatite);
(7) типичен икореномически субстрат* (typical ecorenomic substrate),
типичен икореномически суперстрат* (typical ecorenomic superstrate) [същото като типична икореномическа супформа* (typical ecorenomic supform)],
типичен икореномически сустрит* (typical ecorenomic sustrite), типичен
икореномически специсустант* (typical ecorenomic specisustant), типичен
икореномически сустрант* (typical ecorenomic sustrant), типичен икореномически специсустификант* (typical ecorenomic specisustificant) и типичен
икореномически сустрат* (typical ecorenomic sustrate);
(8) типичен икореномически субстратат* (typical ecorenomic substratate),
типичен икореномически суперстратат* (typical ecorenomic superstratate),
типичен икореномически сустрататат* (typical ecorenomic sustratatate), типичен икореномически специсустат* (typical ecorenomic specisustate), типичен икореномически сустратант* (typical ecorenomic sustratant), типичен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически специсустификат* (typical ecorenomic specisustificate) и типичен икореномически сустратат* (typical ecorenomic sustratate);
(9) типичен икореномически субстратит* (typical ecorenomic substratite),
типичен икореномически суперстратит* (typical ecorenomic superstratite),
типичен икореномически сустрататит* (typical ecorenomic sustratatite), типичен икореномически специсустит* (typical ecorenomic specisustite), типичен икореномически сустратинт* (typical ecorenomic sustratint), типичен
икореномически специсустифитит* (typical ecorenomic specisustifitite) и типичен икореномически сустратит* (typical ecorenomic sustratite);
(10) типичен икореномически смисъл* (typical ecorenomic sense
/meaning/), типичен икореномически супсенс* (typical ecorenomic supsense),
типичен икореномически сусенсит* (typical ecorenomic susensite), типичен
икореномически дисустант* (typical ecorenomic disustant), типичен икореномически сусенсант* (typical ecorenomic susensant), типичен икореномически дисустификант* (typical ecorenomic disustificant) и типичен икореномически сусенсат* (typical ecorenomic susensate);
(11) типичен икореномически сенстат* (typical ecorenomic senstate), типичен икореномически супсенстат* (typical ecorenomic supsenstate), типичен
икореномически сусенстатат* (typical ecorenomic susenstatate), типичен икореномически дисустат* (typical ecorenomic disustate), типичен икореномически сусенстант* (typical ecorenomic susenstant), типичен икореномически
дисустификат* (typical ecorenomic disustificat) и типичен икореномически
сусенстат* (typical ecorenomic susenstate);
(12) типичен икореномически сенсит* (typical ecorenomic senstite), типичен икореномически супсенсит* (typical ecorenomic supsensite), типичен
икореномически сусенстатит* (typical ecorenomic susenstatite), типичен икореномически дисустит* (typical ecorenomic disustite), типичен икореномически сусенстинт* (typical ecorenomic susenstint), типичен икореномически
дисустифитит* (typical ecorenomic disustifitite) и типичен икореномически
сусенстит* (typical ecorenomic susenstite);
(13) типично икореномическо естество* (typical ecorenomic nature) [същото като типична икореномическа природа* (typical ecorenomic nature)],
типична икореномическа даденост* (typical ecorenomic datum /factuality/),
типичен икореномически реалитит* (typical ecorenomic realitite), типичен
икореномически тристрант* (typical ecorenomic tree-strant), типичен икореномически реалитант* (typical ecorenomic realitant), типичен икореноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески тристратификант* (typical ecorenomic tree-stratificant) и типичен икореномически реалитат* (typical ecorenomic realitate);
(14) типичен икореномически натуритат* (typical ecorenomic naturitate),
типичен икореномически фактитат* (typical ecorenomic factitate), типичен
икореномически реалититатат* (typical ecorenomic realititatate), типичен
икореномически тристрат* (typical ecorenomic tree-strat), типичен икореномически реалититант* (typical ecorenomic realititant), типичен икореномически тристратификат* (typical ecorenomic tree-stratificate) и типичен икореномически реалититат* (typical ecorenomic realititate);
(15) типичен икореномически натуритит* (typical ecorenomic naturitite),
типичен икореномически фактитит* (typical ecorenomic factitite), типичен
икореномически реалититатит* (typical ecorenomic realititatite), типичен
икореномически тристрит* (typical ecorenomic tree-strit), типичен икореномически реалититинт* (typical ecorenomic realititint), типичен икореномически тристратифитит* (typical ecorenomic tree-stratifitite) и типичен икореномически реалититит* (typical ecorenomic realititite).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [1]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Вътрешни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

Цялостни
РТДИРИ

Дукоални
РТДИРИ

Дукоплетни
РТДИРИ

1

изх

ИР ценностност
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИРП; източник на
феността)

ИР феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИРП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИР диспотит
(типичен диспозит) (цялостна определеност на
ТИРП, която
има йерархичен характер)

ИР диспотант типичен диспозант)

ИР диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИР контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИРП;
източник на
актива)

ИР актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИРП; начин
на съществуване на
контива)

ИР специтит
(типичен специфит) (цялостно състояние на
ТИРП, което
има устойчив
характер)

ИР специтант (типичен специфант)

ИР специтат (типичен специфат)

3

изх

ИР субстат
(типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИРП; източник на
запаса)

ИР запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на
ТИРП; начин
на реализиране на субстата)

ИР сустатит
(типичен сустит) (цялостно същество или основание на
ТИРП, което
има динамичен характер)

ИР сустатант (типичен сустант)

ИР сустатат (типичен сустат)

136

979

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [2]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

1

мал

2

мпл

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Цялостни
РТДИРИ

Дукоални
РТДИРИ

Дукоплетни
РТДИРИ

Вътрешни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

ИР типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на
ТИРП; източник на
типопроявлението)

ИР типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИРП; начин
на изявяване
на типосъщината)

ИР типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИРП; което
има йерархична устойчивост)

ИР типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИР типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИР типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИР типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИР типоесконтентат
(типичен
есконтентат)
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИРП; съвкупностен
източник на
типопроявлението)

ИР типофеноформат
(типичен
феноформатат) (съвкупностно
външно битие на
ТИРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
типобитието)

ИР типесфеноформататат (типичен
есфеноформататат) (съвкупностно
цялостно
битие на
ТИРП; което
има йерархична
устойчивост)

ИР типодиспецифат (типичен диспецифат)

ИР типдиспецификат (типичен диспецификат)

ИР типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИР типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИР типоесконтентит
(типичен
есконтентит)
(единно
вътрешно
битие на
ТИРП; единен източник
на типопроявлението)

ИР
ИР типоесИР типоИР типотипофенофеноформадиспецидиспецитатит (типи- фит (типи- фитит (тиформатит
(типичен
чен есфеночен диспе- пичен дисфеноформаформататит)
цифит)
пецифитит)
тит) (единно
(единно цяИР типоИР типовъншно билостно биесфеноесфенотие на
тие на ТИРП;
форматинт форматит
ТИРП; едикоето има
(типичен
(типичен
нен начин на
йерархична
есфеноесфеноизявяване на устойчивост) форматинт) форматит)
типобитието)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [3]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

2

мал

3

мпл

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Цялостни
РТДИРИ

Дукоални
РТДИРИ

Дукоплетни
РТДИРИ

Вътрешни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

ИР типосубстрат (типичен субстрат) (вътрешна основа на ТИРП;
източник на
типосуперстрата)

ИР типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИРП; начин
на осъществяване на
типосубстрата)

ИР типосустрит (типичен сустрит)
(цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР типоспецисустант (типичен специсустант)

ИР типоспецисустификант
(типичен
специсустификант)

ИР типосустрант
(типичен
сустрант)

ИР типосустрат
(типичен
сустрат)

ИР типосубстратат (типичен субстратат) (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИРП; съвкупно-стен
източник на
типосуперстратата)

ИР типосуперстратат
(типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИР типосустрататат (типичен сустрататат) (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)

ИР типоспецисустат
(типичен
специсустат)

ИР типоспецисустификат
(типичен
специсустификат)

ИР типосустратант
(типичен
сустратант)

ИР типосустратат
(типичен
сустратат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИР типосубстратит (типичен субстратит) (единна вътрешна основа на
ТИРП; единен източник
на типосуперстратита)

ИР типосуперстратит
(типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИРП; единен начин на
осъществяване на типосубстратита)

140

Типосустрататит (типичен сустрататит) (единна
цялостна
основа на
ТИРП, която
има динамична устойчивост)
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ИР типоспецисустит (типичен специсустит)

ИР типоспецисустифитит
(типичен
специсустифитит)

ИР типосустратинт
(типичен
сустратинт)

ИР типосустратит
(типичен
сустратит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [4]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

1

мал

3

мпл

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Дукоални
РТДИРИ

ИР типодисустант
(типичен
дисустант)

ИР типодисустификант
(типичен
дисустификант)

ИР типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИР типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИР типодисустат
(типичен
дисустат)

ИР типодисустификат (типичен дисустификат)

ИР типосусенстант
(типичен
сусенстант)

ИР типосусенстат
(типичен
сусенстат)

Вътрешни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

ИР типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИРП;
източник
типосупсенса)

ИР типосупсенс (типичен супсенс)
(външно
предназначение на
ТИРП; начин
на постигане
на типосмисъла)

ИР типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на ТИРП,
което има
йерархична
динамичност)

ИР типосенстат (типичен сенстат)
(съвкупностно вътрешно предназначение
на ТИРП;
съвкупностен източник
типосупсенса)

ИР типосупсенстат (типичен супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИРП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИР типосусенстатат
(типичен сусенстатат)
(съвкупностно цялостно
предназначение на ТИРП,
което има
йерархична
динамичност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИР типосен- ИР типосупсит (типичен сенсит (тисенсит)
пичен суп(единно
сенсит)
(единно
вътрешно
предназнавъншно
чение на
предназнаТИРП; едичение на
нен източник ТИРП; едитипосупсен- нен начин на
са)
постигане на
типосмисъла)

142

ИР типосусенстатит
(типичен сусенстатит)
(единно цялостно предназначение
на ТИРП, което има йерархична динамичност)
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ИР типодисустит
(типичен
дисустит)

ИР типодисустифитит (типичен дисустифитит)

ИР типосусенстинт
(типичен
сусенстинт)

ИР типосусенстит
(типичен
сусенстит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически
ингредиент [5]
Клетъчни РТДИРИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИРИ

1

мал

2
3

мпл

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИРИ
Дукоални
РТДИРИ

ИР типотристрант
(типичен
тристрант)

ИР типотристратификант
(типичен
тристратификант)

ИР типореалитант
(типичен
реалитант)

ИР типореалитат
(типичен
реа-литат)

Типотристрат (типичен
тристрат)

Типотристратификат (типичен тристратификат)

ИР типореалититант (типичен реалититант)

ИР типореалититат (типичен реалититат)

Вътрешни
РТДИРИ

Външни
РТДИРИ

ИР типоестество (типично естество) (вътрешна реалност на
ТИРП; източник на
дадеността)

ИР типодаденост (типична даденост) (външна реалност на
ТИРП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИР типореалитит (типичен реалитит)
(цялостна
реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ИР типонатуритат (типичен натуритат) (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИРП; съвкупностен
източник на
типодадеността)

ИР типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИРП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИР типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична устойчивост)
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ИР типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИРП; единен източник
на типодадеността)

ИР типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИРП; единен начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИР типореалититатит
(типичен
реалититатит)
(единна цялостна реалност на
ТИРП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ИР типотристрит
(типичен
тристрит)

ИР типотристратифитит
(типичен
тристратифитит)

ИР типореалититинт (типичен реалититинт)

ИР типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл 3. РТДИРИ означава релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент(и), изх – изходен РТДИРИ, мал – мултисеален
РТДИРИ, мпл – мултисеплетен РТДИРИ, едн – единен РТДИРИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията,
намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РТДИРИ
и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат
определението икореномически, което за краткост е означено с ИР или е пропуснато. Всеки РТДИРИ се отнася за определен типичен икореномически
предмет (ТИРП). Когато ТИРП е икореномически обект, съответният РТДИРИ е обектен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент
(ОРТДИРИ), а когато е икореномическа система, съответният РТДИРИ е системен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент
(СРТДИРИ). Затова настоящата таблица има още два варианта – единият за
ОРТДИРИ, а другият за СРТДИРИ.
В табл. 3 са посочени конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икореномически ингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икореномическа ценностност* (ecorenomic worthness), икореномическа феност, икореномически диспотит* (ecorenomic dispotite), икореномически диспотант* (ecorenomic dispotant) и икореномически диспотат*
(ecorenomic dispotate);
(2) икореномически контив, икореномически актив, икореномически
специтит* (ecorenomic specitite), икореномически специтант* (ecorenomic
specitant) и икореномически специтат* (ecorenomic specitate);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икореномически субстат, икореномически запас, икореномически
сустатит* (ecorenomic sustatite), икореномически сустатант* (ecorenomic
sustatant) и икореномически сустатат* (ecorenomic sustatate);
(4) икореномическа типосъщина* (ecorenomic typomatter) [същото като
икореномически типоесконтент* (ecorenomic typoescontent)], икореномическо типопроявление* (ecorenomic typomanifestation) [същото като икореномическа типофеноформа* (ecorenomic typophenoform)], икореномически
типоесфеноформит* (ecorenomic typoesphenoformite), икореномически типодиспeцифант* (ecorenomic typodispecifant), икореномически типоесфеноформант* (ecorenomic typoesphenoformant), икореномически типодиспeцификант* (ecorenomic typodispecificant) и икореномически типоесфеноформат* (ecorenomic typoesphenoformate);
(5) икореномически типоесконтентат* (ecorenomic typoescontentate),
икореномически типофеноформат* (ecorenomic typophenoformate), икореномически типоесфеноформататат* (ecorenomic typoesphenoformatatate),
икореномически типодиспeцифат* (ecorenomic typodispecifate), икореномически типоесфеноформатант* (ecorenomic typoesphenoformatant), икореномически типодиспeцификат* (ecorenomic typodispecificate) и икореномически типоесфеноформатат* (ecorenomic typoesphenoformatate);
(6) икореномически типоесконтентит* (ecorenomic typoescontentite),
икореномически типофеноформатит* (ecorenomic typophenoformatite), икореномически типоесфеноформататит* (ecorenomic typoesphenoformatatite),
икореномически типодиспeцифит* (ecorenomic typodispecifite), икореномически типоесфеноформатинт* (ecorenomic typoesphenoformatint), икореномически типодиспeцифитит* (ecorenomic typodispecifitite) и икореномически типоесфеноформатит* (ecorenomic typoesphenoformatite);
(7) икореномически типосубстрат* (ecorenomic typosubstrate), икореномически типосуперстрат* (ecorenomic typosuperstrate) [същото като икореномическа типосупформа* (ecorenomic typosupform)], икореномически типосустрит* (ecorenomic typosustrite), икореномически типоспецисустант*
(ecorenomic typospecisustant), икореномически типосустрант* (ecorenomic
typosustrant), икореномически типоспецисустификант* (ecorenomic typospecisustificant) и икореномически типосустрат* (ecorenomic typosustrate);
(8) икореномически типосубстратат* (ecorenomic typosubstratate), икореномически типосуперстратат* (ecorenomic typosuperstratate), икореномически типосустрататат* (ecorenomic typosustratatate), икореномически типоспецисустат* (ecorenomic typospecisustate), икореномически типосустра145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тант* (ecorenomic typosustratant), икореномически типоспецисустификат*
(ecorenomic typospecisustificate) и икореномически типосустратат*
(ecorenomic typosustratate);
(9) икореномически типосубстратит* (ecorenomic typosubstratite), икореномически типосуперстратит* (ecorenomic typosuperstratite), икореномически типосустрататит* (ecorenomic typosustratatite), икореномически типоспецисустит* (ecorenomic typospecisustite), икореномически типосустратинт* (ecorenomic typosustratint), икореномически типоспецисустифитит*
(ecorenomic typospecisustifitite) и икореномически типосустратит*
(ecorenomic typosustratite);
(10) икореномически типосмисъл* (ecorenomic typosense /meaning/),
икореномически типосупсенс* (ecorenomic typosupsense), икореномически
типосусенсит* (ecorenomic typosusensite), икореномически типодисустант*
(ecorenomic typodisustant), икореномически типосусенсант* (ecorenomic typosusensant), икореномически типодисустификант* (ecorenomic typodisustificant) и икореномически типосусенсат* (ecorenomic typosusensate);
(11) икореномически типосенстат* (ecorenomic typosenstate), икореномически типосупсенстат* (ecorenomic typosupsenstate), икореномически типосусенстатат* (ecorenomic typosusenstatate), икореномически типодисустат*
(ecorenomic
typodisustate), икореномически
типосусенстант*
(ecorenomic
typosusenstant),
икореномически
типодисустификат*
(ecorenomic typodisustificat) и икореномически типосусенстат* (ecorenomic
typosusenstate);
(12) икореномически типосенсит* (ecorenomic typosenstite), икореномически типосупсенсит* (ecorenomic typosupsensite), икореномически типосусенстатит* (ecorenomic typosusenstatite), икореномически типодисустит*
(ecorenomic typodisustite), икореномически типосусенстинт* (ecorenomic typosusenstint), икореномически типодисустифитит* (ecorenomic typodisustifitite) и икореномически типосусенстит* (ecorenomic typosusenstite);
(13) икореномическо типоестество* (ecorenomic typonature) [същото като икореномическа типоприрода* (ecorenomic typonature)], икореномическа
типодаденост* (ecorenomic typodatum /factuality/), икореномически типореалитит* (ecorenomic typorealitite), икореномически типотристрант*
(ecorenomic typotree-strant), икореномически типореалитант* (ecorenomic
typorealitant), икореномически типотристратификант* (ecorenomic typotreestratificant) и икореномически типореалитат* (ecorenomic typorealitate);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(14) икореномически типонатуритат* (ecorenomic typonaturitate), икореномически типофактитат* (ecorenomic typofactitate), икореномически типореалититатат* (ecorenomic typorealititatate), икореномически типотристрат* (ecorenomic typotree-strat), икореномически типореалититант*
(ecorenomic
typorealititant),
икореномически
типотристратификат*
(ecorenomic typotree-stratificate) и икореномически типореалититат*
(ecorenomic typorealititate);
(15) икореномически типонатуритит* (ecorenomic typonaturitite), икореномически типофактитит* (ecorenomic typofactitite), икореномически типореалититатит* (ecorenomic typorealititatite), икореномически типотристрит* (ecorenomic typotree-strit), икореномически типореалититинт*
(ecorenomic
typorealititint),
икореномически
типотристратифитит*
(ecorenomic typotree-stratifitite) и икореномически типореалититит*
(ecorenomic typorealititite).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (relevant typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
външен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент;
системен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (*) – типичен диалектически икотехномически ингредиент (ТДИТИ), който е единият
от двойка релевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти
на икотехномическия предмет, наречени градивни типични диалектически
икотехномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент), в частност градивни релевантни типични диалектически
икотехномически ингредиенти. Релевантният типичен диалектически икотехномически ингредиент (РТДИТИ) е ТДИТИ, който е подходящ за пряко
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) РТДИТИ без посредничеството на трети ТДИТИ. Двойката от релевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като релевантна вътрешна и релевантна външна страна) на икотехномическия предмет и са
характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната
вътрешна страна на икотехномическия предмет се определя като релевантен
икотехномически институит, релевантната външна страна – като релевантен икотехномически ексституит, а тяхната цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като релевантен икотехномически конституит. Релевантната вътрешна страна, която е вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (internal relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в икотехномическия предмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient), е разкрита (експлицирана)
страна в икотехномическия предмет. Чрез релевантната външна страна икотехномическият предмет въздейства (оказва икотехномическо въздействие)
върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната
вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна. Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а пък релевантната вътрешна страна е начинът на
имплициране (на скриване) на релевантната външна страна. Релевантната
вътрешна и релевантната външна страна са икотехномически противоположности и взаимоотношението (и взаимодействието) помежду им има релевантна
диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно диалектическо икотехномическо противоречие. Обичайно релевантната външна страна е поконсервативният РТДИТИ, докато релевантната вътрешна страна е подинамичният РТДИТИ на икотехномическия предмет. Затова след определена
степен на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля
експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се
превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна
(релевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на икотехномическия предмет като цяло), така че
да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност) с релевантната
вътрешна страна. С това икотехномическият предмет преминава към друг
икотехномически хомеостазис.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато икотехномическият предмет е икотехномически обект, тогава
РТДИТИ е обектен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) с разновидности обектен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object internal relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и обектен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object external relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient). Когато икотехномическият предмет е икотехномическа система,
тогава РТДИТИ е системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system external relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient).
Значима разновидност на РТДИТИ е релевантният типичен диалектически икотехномически ексоингредиент (РТДИТЕИ) (вж. и ексоикотехномика) [с разновидности обектен релевантен типичен диалектически икотехномически ексоингредиент* (object relevant typical dialectical ecotechnomic
exoingredient) и системен релевантен типичен диалектически икотехномически ексоингредиент* (system relevant typical dialectical ecotechnomic
exoingredient)] [когато той е РТДИТИ на икотехномически ексопредмет, т.е. е
РТДИТИ с явно изразена (с операционализирана) икотехномическа структура]. Икотехномическият ексопредмет е операционален начин за означаване (на
изразяване) на икотехномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за икотехномически предмет, която (за разлика от
теоретико-методологическото конституиране на изходното понятие за него) го
поставя по-близо до икотехномическата практика и го прави поформализуем и по-моделируем за целите на икотехномическото изследване и
икотехномическото управление; представлява икотехномически предмет с явно изразена (до определена степен на подробност) икотехномическа структура (в т.ч. и като последователност от икотехномически признаци, икотехномически характеристики и икотехномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен РТДИТИ на даден икотехномически предмет от своя
страна се разглежда също като икотехномически предмет [т.е. като икотехномически субпредмет* (ecotechnomic subthing)] със свои РТДИТИ, пос149
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ледните се наричат релевантни типични диалектически икотехномически
субингредиенти* (relevant typical dialectical ecotechnomic subingredients)
(РТДИТСИ) (те са РТДИТИ на икотехномическия субпредмет). Разновидности
на РТДИТСИ са обектният релевантен типичен диалектически икотехномически субингредиент* (object relevant typical dialectical ecotechnomic subingredient) и системният релевантен типичен диалектически икотехномически субингредиент* (system relevant typical dialectical ecotechnomic subingredient).
Разновидностите на релевантния типичен диалектически икотехномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икотехномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти (вж.
табл. 1.1). Разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически ингредиент са посочени в табл. 1.2. Някои конкретни примери за тези
разновидности са посочени в табл. 1.3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.1. Общи разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Клетъчен РТДИТИ
Основен РТДИТИ

Съвместим РТДИТИ

Градивен РТДИТИ
Вътрешен
РТДИТИ

Външен
РТДИТИ

Изходен
РТДИТИ

Дукоплетен
РТДИТИ

Изходен
вътрешен
РТДИТИ

Изходен
външен
РТДИТИ

Изходен
цялостен
РТДИТИ

Изходен
дукоален
РТДИТИ

Изходен
дукоплетен
РТДИТИ

Единен
РТДИТИ

Дукоален
РТДИТИ

Единен
вътрешен
РТДИТИ

Единен
външен
РТДИТИ

Единен
цялостен
РТДИТИ

Единен
дукоален
РТДИТИ

Единен
дукоплетен
РТДИТИ

Мултисеален
РТДИТИ

Цялостен
РТДИТИ

Мултисеален вътрешен
РТДИТИ

Мултисеален
външен
РТДИТИ

Мултисеален цялостен
РТДИТИ

Мултисеален дукоален
РТДИТИ

Мултисеален дукоплетен
РТДИТИ

Мултисеплетен
РТДИТИ

Отделен РТДИТИ
Съставен РТДИТИ

Самостоен РТДИТИ

Релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент (РТДИТИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РТДИТИ

Мултисеплетен
външен
РТДИТИ

Мултисеплетен
цялостен
РТДИТИ

Мултисеплетен
дукоален
РТДИТИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РТДИТИ

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

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИТИ
Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

Цялостни
РТДИТИ

Дукоални
РТДИТИ

Дукоплетни
РТДИТИ

1

изх

ТИТ същност (вътрешна определеност на
ТИТП; източник на
явлението)

ТИТ явление (външна
определеност на
ТИТП; начин
на изразяване на същността)

ТИТ диспозит (цялостна определеност на
ТИТП, която
има йерархичен характер)

ТИТ диспозант

ТИТ диспозат (ТИТ
диспозификат)

2

изх

ТИТ съдържание
(вътрешно
състояние
на ТИТП;
източник на
формата)

ТИТ форма
(външно състояние на
ТИТП; начин
на съществуване на съдържанието)

ТИТ специфит (цялостно състояние на ТИТП,
което има
устойчив характер)

ТИТ специфант

ТИТ специфат
(ТИТ спецификат)

3

изх

ТИТ субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ТИТП; източник на
суперстантата)

ТИТ суперстанта (външно същество или
основание на
ТИТП; начин
на реализиране на субстанцията)

ТИТ сустит
(цялостно
същество
или основание на ТИТП,
което има
динамичен
характер)

ТИТ сустант

ТИТ сустат (ТИТ
сустификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [2]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИТИ

1

мал

2

мпл

едн

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИТИ
Дукоални
РТДИТИ

ТИТ диспецифант

ТИТ диспецификант

ТИТ есфеноформант

ТИТ есфеноформат

ТИТ диспе-цифат

ТИТ диспецификат

ТИТ есфеноформатант

ТИТ есфеноформатат

ТИТ диспецифит

ТИТ диспецифитит

ТИТ есфеноформатинт

ТИТ есфеноформатит

Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

ТИТ същина (есконтент) (вътрешно битие на
ТИТП; източник на
проявлението)

ТИТ проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИТП; начин
на изявяване
на битието)

ТИТ есфеноформит (цялостно битие на
ТИТП; което
има йерархична устойчивост)

ТИТ есконтентат (съвкупностно
вътрешно
битие на
ТИТП; съвкупностен
източник на
проявлението)

ТИТ феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИТП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИТ есфеноформататат
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИТП; което
има йерархична устойчивост)

ТИТ есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИТП; единен източник
на проявлението)

ТИТ феноформатит
(единно
външно битие на
ТИТП; единен начин на
изявяване на
битието)

ТИТ есфеноформататит
(единно цялостно битие на
ТИТП; което
има йерархична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [3]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИТИ

2

мал

3

мпл

едн

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИТИ
Цялостни
РТДИТИ

Дукоални
РТДИТИ

Дукоплетни
РТДИТИ

Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

ТИТ субстрат (вътрешна основа на ТИТП;
източник на
суперстрата)

ТИТ суперстрат (супформа)
(външна основа на
ТИТП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ТИТ сустрит
(цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ТИТ специсустант

ТИТ специсустификант

ТИТ сустрант

ТИТ сустрат

ТИТ субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИТП; съвкупностен
източник на
суперстрата)

ТИТ суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ТИТП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИТ сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ТИТ специсустат

ТИТ специсустификат

ТИТ сустратант

ТИТ сустратат

ТИТ субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИТП; единен източник
на суперстратита)

ТИТ суперстратит
(единна
външна основа на
ТИТП; единен начин на
осъществяване на субстратита)

ТИТ сустрататит (единна цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ТИТ специсустит

ТИТ специсустифитит

ТИТ сустратинт

ТИТ сустратит
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [4]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИТИ

Градивни РТДИТИ

мал

3

мпл

едн

Дукоплетни
РТДИТИ

Цялостни
РТДИТИ

Дукоални
РТДИТИ

ТИТ смисъл ТИТ супсенс
(вътрешно (феносуперстанта) (вънпредназначение на
шно предТИТП; изназначение
точник супна ТИТП;
сенса)
начин на
постигане на
смисъла)

ТИТ сусенсит (цялостно предназначение на
ТИТП, което
има йерархична динамичност)

ТИТ дисустант

ТИТ дисустификант

ТИТ сусенсант

ТИТ сусенсат

ТИТ сенсТИТ супсентат (съвкупстат (съвностно вът- купностно
решно
външно
предназнапредназначение на
чение на
ТИТП; съвТИТП; съвкупностен
купностен
източник
начин на
супсенса)
постигане на
смисъла)

ТИТ сусенстатат (съвкупностно
цялостно
предназначение на ТИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИТ дисустат

ТИТ дисустификат

ТИТ сусенстант

ТИТ сусенстат

ТИТ сенсит ТИТ супсен(единно
сит (единно
вътрешно
външно
предназнапредназначение на
чение на
ТИТП; едиТИТП; единен източник нен начин на
супсенса)
постигане на
смисъла)

ТИТ сусенстатит (единно цялостно
предназначение на ТИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ТИТ дисустит

ТИТ дисустифитит

ТИТ сусенстинт

ТИТ сусенстит

Вътрешни
РТДИТИ

1

Съвместими РТДИРИ

Външни
РТДИТИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [5]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИРИ
Самостойни
РТДИТИ

1

мал

2
3

мпл

едн

Съвместими РТДИРИ

Градивни РТДИТИ
Цялостни
РТДИТИ

Дукоални
РТДИТИ

Дукоплетни
РТДИТИ

ТИТ тристрант

ТИТ тристратификант

ТИТ реалитант

ТИТ реалитат

ТИТ тристрат

ТИТ тристратификат

ТИТ реалититант

ТИТ реалититат

ТИТ тристрит

ТИТ тристратифитит

ТИТ реалититинт

ТИТ реалититит

Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

ТИТ естество
(природа)
(вътрешна
реалност на
ТИТП; източник на дадеността)

ТИТ даденост (външна
реалност на
ТИТП; начин
на валидизиране или утвърждаване на
естеството)

ТИТ реалитит
(цялостна
реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИТ натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИТП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИТ фактитат (съвкупностна външна реалност на
ТИТП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИТ реалититатат (съвкупностна цялостна реалност на ТИТП;
която има йерархична динамична устойчивост)

ТИТ натуритит (единна
вътрешна
реалност на
ТИТП; единен
източник на
дадеността)

ТИТ фактитит (единна
външна реалност на
ТИТП; единен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИТ реалититатит (единна
цялостна реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Пояснения за табл. 1.2. РТДИТИ означава релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент(и), изх – изходен РТДИТИ, мал – мултисеален
РТДИТИ, мпл – мултисеплетен РТДИТИ, едн – единен РТДИТИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията,
намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РТДИТИ
и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат
определението типичен икотехномически, което за краткост е означено с
ТИТ или е пропуснато. Всеки РТДИТИ се отнася за определен типичен икотехномически предмет (ТИТП). Когато ТИТП е икотехномически обект, съответният РТДИТИ е обектен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (ОРТДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният РТДИТИ е системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (СРТДИТИ). Затова настоящата таблица има още два варианта
– единият за ОРТДИТИ, а другият за СРТДИТИ.
В табл. 1.2 са посочени разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически ингредиент с основните им характеристики.
Те са:
(1) типична икотехномическа същност* (typical ecotechnomic essense),
типично икотехномическо явление* (typical ecotechnomic phenomenon), типичен икотехномически диспозит* (typical ecotechnomic disposite), типичен
икотехномически диспозант* (typical ecotechnomic disposant) и типичен
икотехномически диспозат* (typical ecotechnomic disposate) [същото като типичен икотехномически диспозификат* (typical ecotechnomic disposificate)];
(2) типично икотехномическо съдържание* (typical ecotechnomic
content), типична икотехномическа форма* (typical ecotechnomic form), типичен икотехномически специфит* (typical ecotechnomic specifite), типичен
икотехномически специфант* (typical ecotechnomic specifant) и типичен
икотехномически специфат* (typical ecotechnomic specifate) [същото като
типичен икотехномически спецификат* (typical ecotechnomic specificate)];
(3) типична икотехномическа субстанция* (typical ecotechnomic substance), типична икотехномическа суперстанта* (typical ecotechnomic superstant), типичен икотехномически сустит* (typical ecotechnomic sustite), типичен икотехномически сустант* (typical ecotechnomic sustant) и типичен
икотехномически сустат* (typical ecotechnomic sustate) [същото като типичен
икотехномически сустификат* (typical ecotechnomic sustificate)];
(4) типична икотехномическа същина* (typical ecotechnomic matter)
[същото като типичен икотехномически есконтент* (typical ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------escontent)], типично икотехномическо проявление* (typical ecotechnomic
manifestation) [същото като типична икотехномическа феноформа* (typical
ecotechnomic phenoform)], типичен икотехномически есфеноформит* (typical ecotechnomic esphenoformite), типичен икотехномически диспeцифант*
(typical ecotechnomic dispecifant), типичен икотехномически есфеноформант* (typical ecotechnomic esphenoformant), типичен икотехномически
диспeцификант* (typical ecotechnomic dispecificant) и типичен икотехномически есфеноформат* (typical ecotechnomic esphenoformate);
(5) типичен икотехномически есконтентат* (typical ecotechnomic escontentate), типичен икотехномически феноформат* (typical ecotechnomic phenoformate), типичен икотехномически есфеноформататат* (typical ecotechnomic esphenoformatatate), типичен икотехномически диспeцифат* (typical
ecotechnomic dispecifate), типичен икотехномически есфеноформатант*
(typical ecotechnomic esphenoformatant), типичен икотехномически диспeцификат* (typical ecotechnomic dispecificate) и типичен икотехномически есфеноформатат* (typical ecotechnomic esphenoformatate);
(6) типичен икотехномически есконтентит* (typical ecotechnomic escontentite), типичен икотехномически феноформатит* (typical ecotechnomic
phenoformatite), типичен икотехномически есфеноформататит* (typical
ecotechnomic esphenoformatatite), типичен икотехномически диспeцифит*
(typical ecotechnomic dispecifite), типичен икотехномически есфеноформатинт* (typical ecotechnomic esphenoformatint), типичен икотехномически
диспeцифитит* (typical ecotechnomic dispecifitite) и типичен икотехномически есфеноформатит* (typical ecotechnomic esphenoformatite);
(7) типичен икотехномически субстрат* (typical ecotechnomic substrate),
типичен икотехномически суперстрат* (typical ecotechnomic superstrate)
[същото като типична икотехномическа супформа* (typical ecotechnomic
supform)], типичен икотехномически сустрит* (typical ecotechnomic sustrite),
типичен икотехномически специсустант* (typical ecotechnomic specisustant),
типичен икотехномически сустрант* (typical ecotechnomic sustrant), типичен
икотехномически специсустификант* (typical ecotechnomic specisustificant) и
типичен икотехномически сустрат* (typical ecotechnomic sustrate);
(8) типичен икотехномически субстратат* (typical ecotechnomic substratate), типичен икотехномически суперстратат* (typical ecotechnomic superstratate), типичен икотехномически сустрататат* (typical ecotechnomic
sustratatate), типичен икотехномически специсустат* (typical ecotechnomic
specisustate), типичен икотехномически сустратант* (typical ecotechnomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustratant), типичен икотехномически специсустификат* (typical ecotechnomic specisustificate) и типичен икотехномически сустратат* (typical
ecotechnomic sustratate);
(9) типичен икотехномически субстратит* (typical ecotechnomic substratite), типичен икотехномически суперстратит* (typical ecotechnomic superstratite), типичен икотехномически сустрататит* (typical ecotechnomic sustratatite), типичен икотехномически специсустит* (typical ecotechnomic specisustite), типичен икотехномически сустратинт* (typical ecotechnomic sustratint), типичен икотехномически специсустифитит* (typical ecotechnomic
specisustifitite) и типичен икотехномически сустратит* (typical ecotechnomic
sustratite);
(10) типичен икотехномически смисъл* (typical ecotechnomic sense
/meaning/), типичен икотехномически супсенс* (typical ecotechnomic
supsense), типичен икотехномически сусенсит* (typical ecotechnomic susensite), типичен икотехномически дисустант* (typical ecotechnomic disustant),
типичен икотехномически сусенсант* (typical ecotechnomic susensant), типичен икотехномически дисустификант* (typical ecotechnomic disustificant)
и типичен икотехномически сусенсат* (typical ecotechnomic susensate);
(11) типичен икотехномически сенстат* (typical ecotechnomic senstate),
типичен икотехномически супсенстат* (typical ecotechnomic supsenstate),
типичен икотехномически сусенстатат* (typical ecotechnomic susenstatate),
типичен икотехномически дисустат* (typical ecotechnomic disustate), типичен икотехномически сусенстант* (typical ecotechnomic susenstant), типичен
икотехномически дисустификат* (typical ecotechnomic disustificat) и типичен икотехномически сусенстат* (typical ecotechnomic susenstate);
(12) типичен икотехномически сенсит* (typical ecotechnomic senstite),
типичен икотехномически супсенсит* (typical ecotechnomic supsensite), типичен икотехномически сусенстатит* (typical ecotechnomic susenstatite), типичен икотехномически дисустит* (typical ecotechnomic disustite), типичен
икотехномически сусенстинт* (typical ecotechnomic susenstint), типичен
икотехномически дисустифитит* (typical ecotechnomic disustifitite) и типичен икотехномически сусенстит* (typical ecotechnomic susenstite);
(13) типично икотехномическо естество* (typical ecotechnomic nature)
[същото като типична икотехномическа природа* (typical ecotechnomic
nature)], типична икотехномическа даденост* (typical ecotechnomic datum
/factuality/), типичен икотехномически реалитит* (typical ecotechnomic realitite), типичен икотехномически тристрант* (typical ecotechnomic tree-strant),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икотехномически реалитант* (typical ecotechnomic realitant), типичен икотехномически тристратификант* (typical ecotechnomic treestratificant) и типичен икотехномически реалитат* (typical ecotechnomic realitate);
(14) типичен икотехномически натуритат* (typical ecotechnomic naturitate), типичен икотехномически фактитат* (typical ecotechnomic factitate),
типичен икотехномически реалититатат* (typical ecotechnomic realititatate),
типичен икотехномически тристрат* (typical ecotechnomic tree-strat), типичен икотехномически реалититант* (typical ecotechnomic realititant), типичен икотехномически тристратификат* (typical ecotechnomic tree-stratificate)
и типичен икотехномически реалититат* (typical ecotechnomic realititate);
(15) типичен икотехномически натуритит* (typical ecotechnomic
naturitite), типичен икотехномически фактитит* (typical ecotechnomic factitite), типичен икотехномически реалититатит* (typical ecotechnomic realititatite), типичен икотехномически тристрит* (typical ecotechnomic tree-strit),
типичен икотехномически реалититинт* (typical ecotechnomic realititint),
типичен икотехномически тристратифитит* (typical ecotechnomic treestratifitite) и типичен икотехномически реалититит* (typical ecotechnomic
realititite).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [1]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИТИ
Самостойни
РТДИТИ

Съвместими РТДИТИ

Градивни РТДИТИ
Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

Цялостни
РТДИТИ

Дукоални
РТДИТИ

Дукоплетни
РТДИТИ

1

изх

ИТ усърдие
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИТП; източник на
феността)

ИТ феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИТП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИТ диспотит
(типичен диспозит) (цялостна определеност на
ТИТП, която
има йерархичен характер)

ИТ диспотант типичен диспозант)

ИТ диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИТ контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИТП;
източник на
актива)

ИТ актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИТП; начин
на
съществуване на
контива)

ИТ специтит
(типичен специфит) (цялостно състояние на
ТИТП, което
има устойчив
характер)

ИТ специтант (типичен специфант)

ИТ специтат (типичен специфат)

3

изх

ИТ субстат
(типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИТП; източник на
запаса)

ИТ запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на
ТИТП; начин
на реализиране на субстата)

ИТ сустатит
(типичен сустит) (цялостно същество или основание на
ТИТП, което
има динамичен характер)

ИТ сустатант (типичен сустант)

ИТ сустатат (типичен сустат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [2]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИТИ
Самостойни
РТДИТИ

1

мал

2

мпл

Съвместими РТДИТИ

Градивни РТДИТИ
Цялостни
РТДИТИ

Дукоални
РТДИТИ

Дукоплетни
РТДИТИ

Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

ИТ типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на
ТИТП; източник на
типопроявлението)

ИТ типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИТП; начин
на изявяване
на типосъщината)

ИТ типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИТП; което
има йерархична устойчивост)

ИТ типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИТ типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИТ типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИТ типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИТ типоесконтентат
(типичен
есконтентат)
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИТП; съвкупностен
източник на
типопроявлението)

ИТ типофеноформат
(типичен
феноформатат) (съвкупностно
външно битие на
ТИТП; съвкупностен
начин на
изявяване на
типобитието)

ИТ типесфеноформататат (типичен
есфеноформататат) (съвкупностно
цялостно
битие на
ТИТП; което
има йерархична устойчивост)

ИТ типодиспецифат (типичен диспецифат)

ИТ типдиспецификат (типичен диспецификат)

ИТ типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИТ типоесфеноформатат
(типичен
есфеноформатат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИТ типоес- ИТ типофеконтентит
ноформатит
(типичен
(типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на
ТИТП; едиТИТП; единен източник нен начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)
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ИТ типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на
ТИТП; което
има йерархична устойчивост)
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ИТ типодиспецифит (типичен диспцифит)

ИТ типодиспецифитит (типичен диспецифитит)

ИТ типоесфеноформатинт
(типичен
есфеноформатинт)

ИТ типоесфеноформатит
(типичен
есфеноформатит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [3]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИТИ
Самостойни
РТДИТИ

2

мал

3

мпл

Съвместими РТДИТИ

Градивни РТДИТИ
Цялостни
РТДИТИ

Дукоални
РТДИТИ

Дукоплетни
РТДИТИ

Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

ИТ типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИТП; източник на
типосуперстрата)

ИТ типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИТП; начин
на осъществяване на
типосубстрата)

ИТ типосустрит (типичен сустрит)
(цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ИТ типоспецисустант (типичен специсустант)

ИТ типоспецисустификант
(типичен
специсустификант)

ИТ типосустрант
(типичен
сустрант)

ИТ типосустрат
(типичен
сустрат)

ИТ типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на ТИТП;
съвкупностен източник на типосуперстратата)

ИТ типосуперстратат
(типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИТП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИТ типосустрататат (типичен сустрататат) (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИТП, която
има динамична устойчивост)

ИТ типоспецисустат
(типичен
специсустат)

ИТ типоспецисустификат
(типичен
специсустификат)

ИТ типосустратант
(типичен
сустратант)

ИТ типосустратат
(типичен
сустратат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИТ типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИТП; единен източник
на типосуперстратита)

ИТ типосуперстратит
(типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИТП; единен начин на
осъществяване на типосубстратита)

ИТ типосустрататит
(типичен сустрататит)
(единна цялостна основа на ТИТП,
която има
динамична
устойчивост)
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ИТ типоспецисустит (типичен специсустит)

ИТ типоспецисустифитит
(типичен
специсустифитит)

ИТ типосустратинт
(типичен
сустратинт)

ИТ типосустратит
(типичен
сустратит)

1009

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [4]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИТИ
Самостойни
РТДИТИ

1

мал

3

мпл

Съвместими РТДИТИ

Градивни РТДИТИ
Дукоални
РТДИТИ

ИТ типодисустант
(типичен
дисустант)

ИТ типодисустификант
(типичен
дисустификант)

ИТ типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИТ типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИТ типодисустат
(типичен
дисустат)

ИТ типодисустификат (типичен дисустификат)

ИТ типосусенстант
(типичен
сусенстант)

ИТ типосусенстат
(типичен
сусенстат)

Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

ИТ типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИТП;
източник
типосупсенса)

ИТ типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИТП; начин
на постигане
на
типосмисъла)

ИТ типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на ТИТП,
което има
йерархична
динамичност)

ИТ типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИТП; съвкупностен
източник
типосупсенса)

ИТ типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИТП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИТ типосусенстатат
(типичен сусенстатат)
(съвкупностно цялостно
предназначение на ТИТП,
което има
йерархична
динамичност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИТ типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИТП; единен източник
типосупсенса)

ИТ типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИТП; единен начин на
постигане на
типосмисъла)

ИТ типосуИТ типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
ИТ типона ТИТП,
сусенстинт
което има
(типичен
йерархична сусенстинт)
динамичност)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1.3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически
ингредиент [5]
Клетъчни РТДИТИ
Основни РТДИТИ
Самостойни
РТДИТИ

1

мал

2
3

мпл

Съвместими РТДИТИ

Градивни РТДИТИ
Дукоални
РТДИТИ

ИТ типотристрант
(типичен
тристрант)

ИТ типотристратификант
(типичен
тристратификант)

ИТ типореалитант
(типичен
реалитант)

ИТ типореалитат
(типичен
реа-литат)

ИТ типотристрат
(типичен
тристрат)

ИТ типотристратификат (типичен
тристратиф
икат)

Вътрешни
РТДИТИ

Външни
РТДИТИ

ИТ типоестество (типично естество) (вътрешна реалност на
ТИТП; източник на
дадеността)

ИТ типодаденост (типична даденост) (външна реалност на
ТИТП; начин
на валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИТ типореалитит (типичен реалитит)
(цялостна
реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ИТ типонатуритат (типичен натуритат) (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИТП; съвкупностен
източник на
типодадеността)

ИТ типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИТП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИТ типореалититатат
(типичен
реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИТ типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИТП; единен източник
на типодадеността)

ИТ типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИТП; единен начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИТ типореалититатит
(типичен
реалититатит)
(единна цялостна реалност на
ТИТП; която
има йерархична динамична устойчивост)

ИТ типотристрит
(типичен
тристрит)
ИТ типореалититинт (типичен реалититинт)

ИТ типотристратифитит (типичен
тристратифитит)
ИТ типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл. 1.3. РТДИТИ означава релевантен типичен диалектически
иконтехомически ингредиент(и), изх – изходен РТДИТИ, мал – мултисеален
РТДИТИ, мпл – мултисеплетен РТДИТИ, едн – единен РТДИТИ. Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само понятията,
намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или единни РТДИТИ
и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред. Всички понятия имат
определението икотехномически, което за краткост е означено с ИТ или е е
пропуснато. Всеки РТДИТИ се отнася за определен релевантен типичен икотехномически предмет (ТИТП). Когато ТИТП е икотехномически обект, съответният РТДИТИ е обектен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (ОРТДИТИ), а когато е икотехномическа система, съответният РТДИТИ е системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (СРТДИТИ). Затова настоящата таблица има още два варианта
– единият за ОРТДИТИ, а другият за СРТДИТИ.
В табл. 1.3 са посочени конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икотехномически ингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икотехномическо усърдие* (ecotechnomic diligence), икотехномическа феност, икотехномически диспотит* (ecotechnomic dispotite), икотехномически диспотант* (ecotechnomic dispotant) и икотехномически диспотат*
(ecotechnomic dispotate);
(2) икотехномически контив, икотехномически актив, икотехномически
специтит* (ecotechnomic specitite), икотехномически специтант* (ecotechnomic specitant) и икотехномически специтат* (ecotechnomic specitate);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(3) икотехномически субстат, икотехномически запас, икотехномически сустатит* (ecotechnomic sustatite), икотехномически сустатант* (ecotechnomic sustatant) и икотехномически сустатат* (ecotechnomic sustatate);
(4) икотехномическа типосъщина* (ecotechnomic typomatter) [същото
като икотехномически типоесконтент* (ecotechnomic typoescontent)], икотехномическо типопроявление* (ecotechnomic typomanifestation) [същото като икотехномическа типофеноформа* (ecotechnomic typophenoform)], икотехномически типоесфеноформит* (ecotechnomic typoesphenoformite), икотехномически типодиспeцифант* (ecotechnomic typodispecifant), икотехномически типоесфеноформант* (ecotechnomic typoesphenoformant), икотехномически типодиспeцификант* (ecotechnomic typodispecificant) и икотехномически типоесфеноформат* (ecotechnomic typoesphenoformate);
(5) икотехномически типоесконтентат* (ecotechnomic typoescontentate),
икотехномически типофеноформат* (ecotechnomic typophenoformate), икотехномически типоесфеноформататат* (ecotechnomic typoesphenoformatatate), икотехномически типодиспeцифат* (ecotechnomic typodispecifate),
икотехномически типоесфеноформатант* (ecotechnomic typoesphenoformatant), икотехномически типодиспeцификат* (ecotechnomic typodispecificate)
и икотехномически типоесфеноформатат* (ecotechnomic typoesphenoformatate);
(6) икотехномически типоесконтентит* (ecotechnomic typoescontentite),
икотехномически типофеноформатит* (ecotechnomic typophenoformatite),
икотехномически типоесфеноформататит* (ecotechnomic typoesphenoformatatite), икотехномически типодиспeцифит* (ecotechnomic typodispecifite),
икотехномически типоесфеноформатинт* (ecotechnomic typoesphenoformatint), икотехномически типодиспeцифитит* (ecotechnomic typodispecifitite) и икотехномически типоесфеноформатит* (ecotechnomic typoesphenoformatite);
(7) икотехномически типосубстрат* (ecotechnomic typosubstrate), икотехномически типосуперстрат* (ecotechnomic typosuperstrate) [същото като
икотехномическа типосупформа* (ecotechnomic typosupform)], икотехномически типосустрит* (ecotechnomic typosustrite), икотехномически типоспецисустант* (ecotechnomic typospecisustant), икотехномически типосустрант*
(ecotechnomic typosustrant), икотехномически типоспецисустификант*
(ecotechnomic typospecisustificant) и икотехномически типосустрат* (ecotechnomic typosustrate);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(8) икотехномически типосубстратат* (ecotechnomic typosubstratate),
икотехномически типосуперстратат* (ecotechnomic typosuperstratate), икотехномически типосустрататат* (ecotechnomic typosustratatate), икотехномически типоспецисустат* (ecotechnomic typospecisustate), икотехномически типосустратант* (ecotechnomic typosustratant), икотехномически типоспецисустификат* (ecotechnomic typospecisustificate) и икотехномически типосустратат* (ecotechnomic typosustratate);
(9) икотехномически типосубстратит* (ecotechnomic typosubstratite),
икотехномически типосуперстратит* (ecotechnomic typosuperstratite), икотехномически типосустрататит* (ecotechnomic typosustratatite), икотехномически типоспецисустит* (ecotechnomic typospecisustite), икотехномически
типосустратинт* (ecotechnomic typosustratint), икотехномически типоспецисустифитит* (ecotechnomic typospecisustifitite) и икотехномически типосустратит* (ecotechnomic typosustratite);
(10) икотехномически типосмисъл* (ecotechnomic typosense /meaning/),
икотехномически типосупсенс* (ecotechnomic typosupsense), икотехномически типосусенсит* (ecotechnomic typosusensite), икотехномически типодисустант* (ecotechnomic typodisustant), икотехномически типосусенсант*
(ecotechnomic typosusensant), икотехномически типодисустификант*
(ecotechnomic typodisustificant) и икотехномически типосусенсат* (ecotechnomic typosusensate);
(11) икотехномически типосенстат* (ecotechnomic typosenstate), икотехномически типосупсенстат* (ecotechnomic typosupsenstate), икотехномически типосусенстатат* (ecotechnomic typosusenstatate), икотехномически типодисустат* (ecotechnomic typodisustate), икотехномически типосусенстант*
(ecotechnomic
typosusenstant),
икотехномически
типодисустификат*
(ecotechnomic typodisustificat) и икотехномически типосусенстат* (ecotechnomic typosusenstate);
(12) икотехномически типосенсит* (ecotechnomic typosenstite), икотехномически типосупсенсит* (ecotechnomic typosupsensite), икотехномически
типосусенстатит* (ecotechnomic typosusenstatite), икотехномически типодисустит* (ecotechnomic typodisustite), икотехномически типосусенстинт*
(ecotechnomic
typosusenstint),
икотехномически
типодисустифитит*
(ecotechnomic typodisustifitite) и икотехномически типосусенстит* (ecotechnomic typosusenstite);
(13) икотехномическо типоестество* (ecotechnomic typonature) [същото
като икотехномическа типоприрода* (ecotechnomic typonature)], икотехно172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа типодаденост* (ecotechnomic typodatum /factuality/), икотехномически типореалитит* (ecotechnomic typorealitite), икотехномически типотристрант* (ecotechnomic typotree-strant), икотехномически типореалитант*
(ecotechnomic typorealitant), икотехномически типотристратификант*
(ecotechnomic typotree-stratificant) и икотехномически типореалитат*
(ecotechnomic typorealitate);
(14) икотехномически типонатуритат* (ecotechnomic typonaturitate),
икотехномически типофактитат* (ecotechnomic typofactitate), икотехномически типореалититатат* (ecotechnomic typorealititatate), икотехномически
типотристрат* (ecotechnomic typotree-strat), икотехномически типореалититант* (ecotechnomic typorealititant), икотехномически типотристратификат*
(ecotechnomic typotree-stratificate) и икотехномически типореалититат*
(ecotechnomic typorealititate);
(15) икотехномически типонатуритит* (ecotechnomic typonaturitite),
икотехномически типофактитит* (ecotechnomic typofactitite), икотехномически типореалититатит* (ecotechnomic typorealititatite), икотехномически
типотристрит* (ecotechnomic typotree-strit), икотехномически типореалититинт* (ecotechnomic typorealititint), икотехномически типотристратифитит*
(ecotechnomic typotree-stratifitite) и икотехномически типореалититит*
(ecotechnomic typorealititite).
1. Разновидности на клетъчния релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент
Множеството от релевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти е съставено от релевантни типични диалектически икотехномически клетки, всяка една от които включва вътрешен, външен, цялостен,
дукоален и дукомплетен РТДИТИ (табл. 1), както и комбинации от тях (към
последните се числят градивният, основният, съвместимият, унитарният,
масивният, частният и уникоалният РТДИТИ). Всички те са клетъчни
РТДИТИ и са разновидности на клетъчния РТДИТИ. Комбиниранията и сеченията на клетъчните и самостойните РТДИТИ образуват подразновидности
на клетъчните и на самостойните РТДИТИ, които взаимно се покриват. За да
се избегнат повторения, подразновидностите са посочени само при самостойните РТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Вътрешен, външен, цялостен, градивен, основен, дукоални, дукомплетен, съвместим и клетъчен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент
Вътрешният и външният РТДИТИ (посчени по-горе) са разновидности на
градивния релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че вътрешният РТДИТИ е вътрешен градивен РТДИТИ, а външният РТДИТИ е външен градивен РТДИТИ. Вътрешни и външни
градивни РТДИТИ съответно са икотехномическата същност и икотехномическото явление, икотехномическото съдържание и икотехномическата
форма, икотехномическата субстанция и икотехномическата суперстанта и
т.н. Вътрешният и външният РТДИТИ в своята релевантна диалектическа цялостност образуват цялостния релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient), който е и самият икотехномически предмет (последният като цялостност
от вътрешната и външната му страна) [в т.ч. обектен цялостен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system entire
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Градивният и цялостният
РТДИТИ са разновидности на основния релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (basic relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен основен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен основен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system basic relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)], така че градивният РТДИТИ е градивен основен
РТДИТИ, а цялостният РТДИТИ е цялостен основен РТДИТИ.
Общо понятие за вътрешния и външния РТДИТИ е дукоалният релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (ducoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) (двузначен РТДИТИ; РТДИТИ с две
значения) [в т.ч. обектен дукоален релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object ducoal relevant typical dialectical
174
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) и системен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]; той е общо понятие за вътрешен и външен
РТДИТИ, така че дукоалният РТДИТИ е или вътрешен РТДИТИ, или външен
РТДИТИ. Вътрешният и външният РТДИТИ (взети като отделни понятия) образуват двойка от РТДИТИ, която е понятието за дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (ducoplete relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) (двуелементен РТДИТИ) [в т.ч.
обектен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system ducoplete relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)]. Дукоалният и дукоплетния РТДИТИ са разновидности на съвместимия релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
(съвместим на основния РТДИТИ) [в т.ч. обектен съвместим релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compatible
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че дукоалният РТДИТИ е дукоален съвместим РТДИТИ, а дукоплетният РТДИТИ е
дукоплетен съвместим РТДИТИ.
Основният и съвместимият РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че основният РТДИТИ е основен клетъчен РТДИТИ, а съвместимият РТДИТИ е съвместим клетъчен РТДИТИ. Клетъчните РТДИТИ
от даден самостоен вид образуват някаква релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
обектна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system relevant typical dialectical ecotechnomic cell)] в множеството от релевантен типичен диалектически икотехноми175
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески ингредиенти; затова посоченото множество е семейство от релевантни
типичен диалектически икотехномически клетки. Който и да е релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е винаги клетъчен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
1.2. Унитарен, масивен, частен и уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Основният и дукоалният РТДИТИ са разновидности на унитарния релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (unitary
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е едноелементен
клетъчен РТДИТИ) [в т.ч. обектен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system unitary relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)], така че основният РТДИТИ е основен
унитарен РТДИТИ, а дукоалният РТДИТИ е дукоален унитарен РТДИТИ.
От своя страна унитарният РТДИТИ и дукоплетният РТДИТИ са разновидности на клетъчния РТДИТИ.
Цялостният и съвместимият РТДИТИ са разновидности на масивния релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (massive
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е масив от вътрешни и външни РТДИТИ) [в т.ч. обектен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object massive relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен масивен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че цялостният РТДИТИ е цялостетн масивен РТДИТИ, а съвместимият РТДИТИ е съвместим масивен
РТДИТИ. От своя страна масивният РТДИТИ и градивният РТДИТИ са разновидности на клетъчния РТДИТИ.
Градивният и съвместимият РТДИТИ са разновидности на частния релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (particular
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като не съдържа цялостен вътрешен и външен РТДИТИ) [в т.ч. обектен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object particular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че градивният РТДИТИ е
176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------градивен частен РТДИТИ, а съвместимият РТДИТИ е съвместим частен
РТДИТИ. От своя страна частният РТДИТИ и цялостният РТДИТИ са разновидности на клетъчния РТДИТИ.
Основният и дукоплетният РТДИТИ са разновидности на уникоалния
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като съдържа
еднозначни клетъчни РТДИТИ) [в т.ч. обектен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object unicoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен уникоален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system unicoal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че основният РТДИТИ
е основен уникоален РТДИТИ, а дукоплетният РТДИТИ е дукомплетен уникоален РТДИТИ. От своя страна уникоалният РТДИТИ и дукоалният РТДИТИ са разновидности на клетъчния РТДИТИ.
2. Разновидности на самостойния релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент
Разновидности на самостойния РТДИТИ са изходният, единният,
мултисеалният и мултисеплетният РТДИТИ (табл. 1), както и комбинации
от тях (към последните се числят отделният, съставният, самостоятелният, комбинираният, разединеният и унисеалният РТДИТИ). Всички те са
самостойни РТДИТИ и са разновидности на самостойния РТДИТИ.
2.1. Изходен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Изходният релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] е
този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, не може да бъде разложен на други
РТДИТИ и служи за извеждането на останалите РТДИТИ на същото това равнище. Разновидности на изходния РТДИТИ са: (1) изходният вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial
internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изхо177
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ден вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен вътрешен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system initial internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и вътрешен
РТДИТИ), (2) изходният външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial external relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
initial external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) изходният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial entire
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4)
изходният дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (initial ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен изходен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial ducoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен изходен дукоален релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system initial ducoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и
дукоален РТДИТИ), (5) изходният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial
ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква изходна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (initial relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектна изходна релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(object initial relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна изходна
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system initial relevant
typical dialectical ecotechnomic cell)].
Изходният вътрешен РТДИТИ и изходният външен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен градивен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (initial constructive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и градивен РТДИТИ),
наречен още първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (primary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object primary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system primary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 2). Тоест изходният РТДИТИ и градивният РТДИТИ
формират понятието за първичен РТДИТИ (всички останали РТДИТИ, освен
първичните РТДИТИ, са вторични РТДИТИ). Затова пък изходният РТДИТИ или градивният РТДИТИ формират понятието за начален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (inceptive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен начален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object inceptive
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен начален първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system inceptive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РТДИТИ, освен началните РТДИТИ, са обобщени РТДИТИ). Разновидности на началния РТДИТИ са разновидностите на отделния РТДИТИ и
тези на градивния РТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Първичен и обобщен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен РТДИТИ
Градивен РТДИТИ

Съвместим РТДИТИ

Градивен РТДИТИ
Вътрешен
РТДИТИ

Външен
РТДИТИ

Изходен градивен
РТДИТИ =
= първичен
РТДИТИ

Цялостен Дукоален
РТДИТИ РТДИТИ

Дукоплетен
РТДИТИ

Изходен масивен РТДИТИ

Мултисеален
РТДИТИ

Единен
РТДИТИ

Изходен
РТДИТИ

Основен РТДИТИ

Комбиниран градивен РТДИТИ

Комбиниран масивен РТДИТИ
=
= обобщен РТДИТИ

Мултисеплетен
РТДИТИ

Отделен РТДИТИ
Съставен РТДИТИ

Комбиниран РТДИТИ

Самостоен РТДИТИ

Изходен
РТДИТИ

Релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(РТДИТИ)

Масивен РТДИТИ

Пояснения за табл. 2. Изходният масивен РТДИТИ, комбинираният градивен
РТДИТИ и комбиниранит масивен (обобщеният) РТДИТИ образуват вторичните РТДИТИ. Изходният масивен РТДИТИ, комбинираният градивен
РТДИТИ и изходният градивен (първичнияг) РТДИТИ образуват началните
РТДИТИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Изходният градивен РТДИТИ и изходният цялостен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial basic relevant typical dia180

1023

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен основен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial basic
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен основен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и основен РТДИТИ). Изходният дукоален РТДИТИ и
изходният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (initial compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен съвместим релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object initial compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен съвместим релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и съвместим РТДИТИ). Изходният основен РТДИТИ и изходният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial cellular relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен изходен клетъчен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system initial cellular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и
клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
изходната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Изходният основен РТДИТИ и изходният дукоален РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен унитарен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (initial unitary relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial
unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е изходен РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Изходният цялостен
РТДИТИ и изходният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial massive relevant typical dialectical ecotechnomic
181
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ingredient) [в т.ч. обектен изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object initial massive relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен масивен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system initial massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и масивен РТДИТИ). Изходният градивен РТДИТИ и изходният
съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(initial particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object initial particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен частен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system initial particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и частен
РТДИТИ). Изходният основен РТДИТИ и изходният дукомплетен РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (initial unicoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен изходен уникоален
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
initial unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system initial unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е изходен РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
2.2. Единен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Единният релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен единен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен единен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system united relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
е този, който на дадено равнище на диалекическа конституираност има самостоятелна и специфична определеност, чрез съединяване е формиран от изходни РТДИТИ или от други единни РТДИТИ, но е неделим и не може да бъде
разложен обратно от формиралите го РТДИТИ на същото това равнище. Негови разновидности са: (1) единният вътрешен релевантен типичен диалек182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икотехномически ингредиент* (united internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен вътрешен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system united internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е единен РТДИТИ и вътрешен РТДИТИ), (2) единният външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united
external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен единен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united external relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) единният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен цялостен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united entire
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен
РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) единният дукоален релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (united ducoal relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united
ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен
дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е единен РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5) единният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(united ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united ducoplete ecotechnomic ingredient) и системен единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ).
Петорката (1) – (5) образува някаква единна релевантна диалектическа ико183
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномическа клетка* (united relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в
т.ч. обектна единна релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(object united relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна единна
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system united relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Единният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още холистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (whole relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен холистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object whole relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен холистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system whole relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест единният РТДИТИ и цялостният РТДИТИ формират понятието за холистичен РТДИТИ (всички останали РТДИТИ, освен холистичните РТДИТИ, са нехолистични РТДИТИ). Затова пък единният РТДИТИ или цялостният РТДИТИ формират понятието
за съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (joint relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object joint relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system joint relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички
останали РТДИТИ, освен съединените РТДИТИ, са разделени РТДИТИ). Разновидности на съединения РТДИТИ са разновидностите на единния РТДИТИ
и тези на цялостния РТДИТИ.
Единният вътрешен РТДИТИ и единният външен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
united constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИТИ и градивен РТДИТИ). От
своя страна единният градивен РТДИТИ и единният цялостен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен основен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (united basic relevant typical
184
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен основен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united basic
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен основен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИТИ и основен РТДИТИ). Единният дукоален РТДИТИ и
единният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (united compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен съвместим релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object united compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИТИ и съвместим РТДИТИ). Единният основен РТДИТИ и единният
съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(united cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united cellular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИТИ и
клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
единната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Единният основен РТДИТИ и единният дукоален РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united unitary relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united
unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е единен РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Единният цялостен
РТДИТИ и единният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united massive relevant typical dialectical ecotechnomic in185

1028

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------gredient) [в т.ч. обектен единен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united massive
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен
РТДИТИ и масивен РТДИТИ). Единният градивен РТДИТИ и единният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен частен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (united
particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united particular relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е единен РТДИТИ и частен РТДИТИ).
Единният основен РТДИТИ и единният дукомплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за единен уникоален релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (united unicoal relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object united
unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единен
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system united unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е единен РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
2.3. Отделен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Изходният РТДИТИ и единният РТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за отделен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (separate relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object separate relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен отделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че изходният РТДИТИ е изходен отделен РТДИТИ, а единният
РТДИТИ е единен отделен РТДИТИ. Негови разновидности са: (1) отделният вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------т.ч. обектен отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate internal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен отделен вътрешен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system separate internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
РТДИТИ и вътрешен РТДИТИ), (2) отделният външен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (separate external relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
separate external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
отделен външен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system separate external relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) отделният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен отделен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate entire relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен отделен цялостен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system separate entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) отделният дукоален релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (separate ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
separate ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system separate ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5) отделният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (separate ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate ducoplete relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
separate ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква отделна релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(separate relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна отделна
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object separate relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна отделна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system separate relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Отделният вътрешен РТДИТИ и отделният външен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен градивен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (separate constructive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен градивен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
separate constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate constructive relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИТИ и градивен
РТДИТИ). От своя страна отделният градивен РТДИТИ и отделният цялостен
РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate
basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен
основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен отделен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate basic relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИТИ и основен РТДИТИ). Отделният дукоален РТДИТИ и отделният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен съвместим релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (separate compatible relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен съвместим
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
separate compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate compatible relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИТИ и съвместим
РТДИТИ). Отделният основен РТДИТИ и отделният съвместим РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate cellular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен клетъчен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
188
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------separate cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system separate cellular relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИТИ и клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват отделната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Отделният основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още предпоставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (prerequisited relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен предпоставен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object prerequisited
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен предпоставен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system prerequisited relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 3).
Тоест отделният РТДИТИ и основният РТДИТИ формират понятието за
предпоставен РТДИТИ (всички останали РТДИТИ, освен предпоставените
РТДИТИ, са изведени РТДИТИ). Затова пък отделният РТДИТИ или основният РТДИТИ формират понятието за независим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (independent relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен независим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object independent relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен независим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system independent relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали
РТДИТИ, освен независимите РТДИТИ, са зависими РТДИТИ). Разновидности на независимия РТДИТИ са разновидностите на отделния РТДИТИ и тези
на основния РТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Предпоставен и зависим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен РТДИТИ
Основен РТДИТИ
Градивен РТДИТИ
Вътрешен
РТДИТИ

Външен
РТДИТИ

Цялостен
РТДИТИ

Дукоален
РТДИТИ

Дукоплетен
РТДИТИ

Отделен основен РТДИТИ =
= предпоставен РТДИТИ

Отделен съвместим
РТДИТИ

Съставен основен РТДИТИ

Съставен
съвместим РТДИТИ =
= зависим РТДИТИ

Мултисеален
РТДИТИ

Единен
РТДИТИ

Изходен
РТДИТИ

Съвместим РТДИТИ

Мултисеплетен
РТДИТИ

Отделен РТДИТИ
Съставен РТДИТИ

Самостоен РТДИТИ

Релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент (РТДИТИ)

Пояснения за табл. 3. Отделният съвместим РТДИТИ, съставният основен
РТДИТИ и съставният съвместим (зависимият) РТДИТИ образуват изведените РТДИТИ. Отделният съвместим РТДИТИ, съставният основен РТДИТИ и
отделният основен (предпоставеният) РТДИТИ образуват независимите
РТДИТИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
Отделният основен РТДИТИ и отделният дукоален РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен унитарен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (separate unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен унитарен реле190
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
separate unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system separate unitary relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е отделен РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Отделният цялостен РТДИТИ и отделният съвместим РТДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за отделен масивен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (separate massive relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен отделен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate massive
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system separate massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е отделен РТДИТИ и масивен РТДИТИ). Отделният градивен
РТДИТИ и отделният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate particular relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate particular relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен отделен частен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate
particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
отделен РТДИТИ и частен РТДИТИ). Отделният основен РТДИТИ и отделният дукомплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за отделен
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (separate unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object separate unicoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system separate unicoal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е отделен
РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
2.4. Мултисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеалният релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (multiseal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обектен мултисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] е многозначен РТДИТИ (РТДИТИ с много значения),
като всяко отделно значение отговаря на някакъв отделен РТДИТИ; той е общо понятие за всички или за част от всички отделни РТДИТИ. Негови разновидности са: (1) мултисеалният вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseal internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИТИ и вътрешен РТДИТИ), (2) мултисеалният външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal external relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален външен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal
external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3)
мултисеалният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal entire relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal entire relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален цялостен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) мултисеалният дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseal ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal ducoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal du192
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------coal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5) мултисеалният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal
ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal ducoplete relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален дукоплетен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal
ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува
някаква мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(multiseal relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object
multiseal relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна мултисеална
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system multiseal
relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеалният дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още всеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (general relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен всеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object general relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен всеобщ релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system general relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест мултисеалният РТДИТИ и дукоалният РТДИТИ формират понятието за всеобщ РТДИТИ (всички останали
РТДИТИ, освен всеобщите РТДИТИ, са невсеобщи РТДИТИ). Затова пък
мултисеалният РТДИТИ или дукоалният РТДИТИ формират понятието за
общ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(common relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен общ
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
common relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен общ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
common relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали
РТДИТИ, освен общите РТДИТИ, са еднозначни РТДИТИ). Разновидности на
общия РТДИТИ са разновидностите на мултисеалния РТДИТИ и тези на
дукоалния РТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Мултисеалният вътрешен РТДИТИ и мултисеалният външен РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален градивен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal constructive relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal constructive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
РТДИТИ и градивен РТДИТИ). От своя страна мултисеалният градивен
РТДИТИ и мултисеалният цялостен РТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за мултисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален основен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal basic relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален основен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИТИ и основен РТДИТИ). Мултисеалният дукоален
РТДИТИ и мултисеалният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal compatible relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален съвместим
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseal compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal compatible relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИТИ и съвместим
РТДИТИ). Мултисеалният основен РТДИТИ и мултисеалният съвместим
РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален клетъчен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален клетъчен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РТДИТИ и клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват мултисеалната релевантна диалектическа икотехномическа
клетка.
Мултисеалният основен РТДИТИ и мултисеалният дукоален РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеален унитарен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal unitary
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system multiseal unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Мултисеалният цялостен РТДИТИ и мултисеалният съвместим
РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален масивен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеален
РТДИТИ и масивен РТДИТИ). Мултисеалният градивен РТДИТИ и мултисеалният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен мултисеален частен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object multiseal particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален частен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal
particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеален РТДИТИ и частен РТДИТИ). Мултисеалният основен РТДИТИ и
мултисеалният дукомплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseal unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseal unicoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеален уникоален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseal unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеален РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
2.5. Мултисеплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Мултисеплетният релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object multiseplete relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] е понятие за съвкупност на част от
всички или за съвкупността от всички отделни РТДИТИ. Негови разновидности са: (1) мултисеплетният вътрешен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (multiseplete internal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseplete internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИТИ и вътрешен РТДИТИ), (2) мултисеплетният външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete external relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен
външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete external relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) мултисеплетният цялостен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete entire
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object multiseplete entire relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete entire rele196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) мултисеплетният дукоален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete ducoal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5) мултисеплетният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete
ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete ducoplete ecotechnomic ingredient)
и системен мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete ducoplete relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (multiseplete relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object multiseplete relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system multiseplete relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Мултисеплетният дукоплетен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент е наречен още групов релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (group relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен групов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object group relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен групов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system group relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 4). Тоест мултисеплетният РТДИТИ
и дукоплетният РТДИТИ формират понятието за групов РТДИТИ (всички
останали РТДИТИ, освен груповите РТДИТИ, са негрупови РТДИТИ). Затова
пък мултисеплетният РТДИТИ или дукоплетният РТДИТИ формират понятието за съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (totalitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[в т.ч. обектен съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object totalitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system totalitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РТДИТИ, освен съвкупностните РТДИТИ, са единични РТДИТИ). Разновидности на съвкупностния РТДИТИ са разновидностите на мултисеплетния РТДИТИ и тези на дукоплетния
РТДИТИ.
Мултисеплетният вътрешен РТДИТИ и мултисеплетният външен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(multiseplete constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object multiseplete constructive relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
multiseplete constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е мултисеплетен РТДИТИ и градивен РТДИТИ). От своя страна
мултисеплетният градивен РТДИТИ и мултисеплетният цялостен РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен основен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete basic
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete basic relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен
РТДИТИ и основен РТДИТИ). Мултисеплетният дукоален РТДИТИ и мултисеплетният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete compatible relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИТИ и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим РТДИТИ). Мултисеплетният основен РТДИТИ и мултисеплетният
съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete cellular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system multiseplete cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е мултисеплетен РТДИТИ и клетъчен РТДИТИ). Посочените
по-горе пет негови разновидности образуват мултисеплетната релевантна
диалектическа икотехномическа клетка.
Мултисеплетният основен РТДИТИ и мултисеплетният дукоален РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete unitary relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен унитарен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete
unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Мултисеплетният цялостен
РТДИТИ и мултисеплетният съвместим РТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete massive relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен масивен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseplete massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete massive relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИТИ и масивен
РТДИТИ). Мултисеплетният градивен РТДИТИ и мултисеплетният съвместим
РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за мултисеплетен частен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object multiseplete particular relevant typical dialectical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен частен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete
particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
мултисеплетен РТДИТИ и частен РТДИТИ). Мултисеплетният основен
РТДИТИ и мултисеплетният дукомплетен РТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (multiseplete unicoal relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен мултисеплетен уникоален
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
multiseplete unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system multiseplete unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е мултисеплетен РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
2.6. Съставен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Мултисеалният РТДИТИ и мултисеплетният РТДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен съставен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object compound relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)], така че мултисеалният РТДИТИ е мултисеален съставен РТДИТИ, а мултисеплетният РТДИТИ е мултисеплетен
съставен РТДИТИ. Негови разновидности са: (1) съставният вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object compound internal relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и
вътрешен РТДИТИ), (2) съставният външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен външен релевантен
200
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound
external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) съставният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound entire relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound entire
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен
РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) съставният дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object compound ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound ducoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и дукоален
РТДИТИ), (5) съставният дукоплетен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (compound ducoplete relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен дукоплетен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound
ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква съставна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (compound relevant typical dialectical ecotechnomic cell)
[в т.ч. обектна съставна релевантна диалектическа икотехномическа
клетка* (object compound relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна съставна релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(system compound relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Съставният вътрешен РТДИТИ и съставният външен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен градивен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (compound constructive rele201
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object compound constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и градивен РТДИТИ). От своя страна съставният градивен РТДИТИ и съставният цялостен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен основен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object compound basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен основен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system compound basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и основен
РТДИТИ). Съставният дукоален РТДИТИ и съставният дукоплетен РТДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за съставен съвместим релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен
съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound compatible relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ
и съвместим РТДИТИ). Съставният основен РТДИТИ и съставният съвместим
РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object compound cellular relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и
клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
съставната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Съставният съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още зависим релевантен типичен диалек202
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икотехномически ингредиент* (dependent relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен зависим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object dependent relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен зависим релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system dependent relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 3). Тоест съставният РТДИТИ и съвместимият РТДИТИ формират понятието за зависим РТДИТИ
(всички останали РТДИТИ, освен зависимите РТДИТИ, са независими РТДИТИ). Затова пък съставният РТДИТИ или съвместимият РТДИТИ формират понятието за изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (deduced relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object deduced relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system deduced relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РТДИТИ, освен изведените РТДИТИ, са
предпоставени РТДИТИ). Разновидности на изведения РТДИТИ са разновидностите на съставния РТДИТИ и тези на съвместимия РТДИТИ.
Съставният основен РТДИТИ и съставният дукоален РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за съставен унитарен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (compound unitary relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен унитарен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
compound unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system compound unitary relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Съставният цялостен РТДИТИ и съставният съвместим РТДИТИ са разновидности на
по-общото понятие за съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (compound massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен масивен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound
massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и масивен РТДИТИ). Съставният
градивен РТДИТИ и съставният съвместим РТДИТИ са разновидности на по203
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общото понятие за съставен частен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (compound particular relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и частен РТДИТИ). Съставният основен РТДИТИ и съставният дукомплетен РТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за съставен уникоален релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (compound unicoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object compound unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен съставен
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system compound unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е съставен РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
2.7. Самостоен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Отделният РТДИТИ и съставният РТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-valued relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделният РТДИТИ е отделен
самостоен РТДИТИ, а съставният РТДИТИ е съставен самостоен РТДИТИ.
Негови разновидности са: (1) самостойният вътрешен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued internal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object self-valued internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и вътрешен
204
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РТДИТИ), (2) самостойният външен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (self-valued external relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен
външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) самостойният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (self-valued entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued entire relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
self-valued entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) самостойният дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(self-valued ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued ducoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued ducoal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен
РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5) самостойният дукоплетен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен дукоплетен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued ducoplete
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен
РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-valued
relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-valued relevant
typical dialectical ecotechnomic cell) и системна самостойна релевантна диа-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектическа икотехномическа клетка* (system self-valued relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Самостойният вътрешен РТДИТИ и самостойният външен РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued constructive relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен самостоен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued constructive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и градивен РТДИТИ). От своя страна самостойният градивен РТДИТИ и
самостойният цялостен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоен основен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (self-valued basic relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен самостоен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
self-valued basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и основен РТДИТИ). Самостойният дукоален
РТДИТИ и самостойният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued compatible relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен съвместим релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued
compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued compatible relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и съвместим
РТДИТИ). Самостойният основен РТДИТИ и самостойният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен клетъчен релевантен типичен диалекти206
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икотехномически ингредиент* (system self-valued cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и
клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват
самостойната релевантна диалектическа икотехномическа клетка. Който и да е релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е
винаги самостоен и принадлежи на дадена релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Самостойният основен РТДИТИ и самостойният дукоален РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-valued unitary
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued unitary relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued unitary relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Самостойният цялостен РТДИТИ и самостойният
съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(self-valued massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued massive relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостойен РТДИТИ и масивен РТДИТИ). Самостойният градивен РТДИТИ и самостойният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (self-valued particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued particular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
self-valued particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоен РТДИТИ и частен РТДИТИ). Самостойният основен
РТДИТИ и самостойният дукомплетен РТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за самостоен уникоален релевантен типичен диалектичес207
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки икотехномически ингредиент* (self-valued unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоен уникоален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-valued
unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-valued unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е самостоен РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
2.8. Самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Отделният и мултисеалният РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е едноелементен самостоен РТДИТИ) [в т.ч. обектен самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)], така че отделния РТДИТИ е отделен самостоятелен РТДИТИ, а мултисеалният РТДИТИ е мултисеален самостоятелен
РТДИТИ. От своя страна самостоятелният РТДИТИ и мултисеплетният
РТДИТИ са разновидности на самостойния РТДИТИ. Разновидности на самостоятелния РТДИТИ са: (1) самостоятелният вътрешен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен
вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent internal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и вътрешен РТДИТИ), (2) самостоятелният външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (selfdependent external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
208
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------self-dependent external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоятелен РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) самостоятелният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent entire relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system self-dependent entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) самостоятелният дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (self-dependent ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5)
самостоятелният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent ducoplete relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object selfdependent ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent ducoplete relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и
дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква самостоятелна
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (self-dependent relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object self-dependent
relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system self-dependent
relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Самостоятелният вътрешен РТДИТИ и самостоятелният външен РТДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent
constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system selfdependent constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоятелен РТДИТИ и градивен РТДИТИ). От своя страна самостоятелният градивен РТДИТИ и самостоятелният цялостен РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за самостоятелен основен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent basic
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent basic relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен
РТДИТИ и основен РТДИТИ). Самостоятелният дукоален РТДИТИ и самостоятелният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен
съвместим
релевантен
типичен
диалектически
икотехномически ингредиент* (self-dependent compatible relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен съвместим
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
self-dependent compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-dependent compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и съвместим РТДИТИ). Самостоятелният основен РТДИТИ и самостоятелният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (self-dependent cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent cellular
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват самостоятелната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Самостоятелният основен РТДИТИ и самостоятелният дукоален РТДИТИ
са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (selfdependent unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object self-dependent unitary relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
self-dependent unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е самостоятелен РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Самостоятелният
цялостен РТДИТИ и самостоятелният съвместим РТДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent massive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object self-dependent massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system self-dependent massive relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и
масивен РТДИТИ). Самостоятелният градивен РТДИТИ и самостоятелният
съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent particular relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен частен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self-dependent particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и частен РТДИТИ). Самостоятелният основен РТДИТИ и самостоятелният дукомплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за самостоятелен уникоален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (self-dependent unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object self-dependent unicoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен самостоятелен уникоален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system self211
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dependent unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е самостоятелен РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
Самостоятелният унитарен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент е наречен още единичен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (single relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен единичен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object single relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен единичен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system single relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 4). Тоест самостоятелният РТДИТИ и унитарният РТДИТИ формират понятието за единичен РТДИТИ (всички останали РТДИТИ, освен единичните РТДИТИ, са съвкупностни РТДИТИ). Затова пък самостоятелният РТДИТИ или унитарният РТДИТИ
формират понятието за негрупов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (non-group relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен негрупов релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object non-group relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен негрупов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system non-group relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РТДИТИ, освен негруповите РТДИТИ, са групови РТДИТИ). Разновидности на негруповия РТДИТИ
са разновидностите на самостоятелния РТДИТИ и тези на унитарния РТДИТИ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 4. Единичен и групов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Клетъчен РТДИТИ
Дукоплетен
РТДИТИ

Унитарен РТДИТИ
Релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(РТДИТИ)

Основен РТДИТИ
Градивен РТДИТИ

Цялостен Дукоален
РТДИТИ РТДИТИ

Дукоплетен
РТДИТИ

Единен
РТДИТИ

Изходен
РТДИТИ

Външен
РТДИТИ

Самостоятелен унитарен РТДИТИ =
= единичен РТДИТИ

Самостоятелен
дукоплетен
РТДИТИ

Мултисеален
РТДИТИ
Мулти-сеплетен
РТДИТИ

Отделен РТДИТИ
Съставен РТДИТИ

Мултисеплетен
РТДИТИ

Самостоятелен РТДИТИ

Вътрешен
РТДИТИ

Самостоен РТДИТИ

Съвместим РТДИТИ

Мултисеплетен унитарен РТДИТИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РТДИТИ
=
групов
РТДИТИ

Поясненияза табл. 4. Самостоятелният дукоплетен РТДИТИ, мултисеплетният
унитарен РТДИТИ и мултисеплетният дукоплетен (груповият) РТДИТИ образуват съвкупностните РТДИТИ. Самостоятелният дукоплетен РТДИТИ, мул-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тисеплетният унитарен РТДИТИ и самостоятелният унитарен (единичният)
РТДИТИ образуват негруповите РТДИТИ. (Вж. поясненията към табл. 1)
2.9. Комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент
Единният и съставният РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като е масив от изходни и външни РТДИТИ) [в т.ч. обектен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
combined relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така
че единният РТДИТИ е единен комбиниран РТДИТИ, а съставният РТДИТИ
е съставен комбиниран РТДИТИ. От своя страна комбинираният РТДИТИ и
изходния РТДИТИ са разновидности на самостойния РТДИТИ. Разновидности
на комбинирания РТДИТИ са: (1) комбинираният вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined internal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined internal relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined internal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
РТДИТИ и вътрешен РТДИТИ), (2) комбинираният външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined external
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined external relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ
и външен РТДИТИ), (3) комбинираният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined entire relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
combined entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) комбинираният дукоален релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (combined ducoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined
ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5) комбинираният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system combined ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е комбиниран РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1)
– (5) образува някаква комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (combined relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
обектна комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object combined relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна
комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system combined relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Комбинираният вътрешен РТДИТИ и комбинираният външен РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран градивен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined constructive relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран
РТДИТИ и градивен РТДИТИ). От своя страна комбинираният градивен
РТДИТИ и комбинираният цялостен РТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за комбиниран основен релевантен типичен диалектически ико215
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически ингредиент* (combined basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран основен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object combined basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system combined basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е комбиниран РТДИТИ и основен РТДИТИ). Комбинираният дукоален РТДИТИ и комбинираният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined compatible relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
combined compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ и съвместим РТДИТИ). Комбинираният основен РТДИТИ и комбинираният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined cellular relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ и клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват комбинираната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Комбинираният основен РТДИТИ и комбинираният дукоален РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за комбиниран унитарен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined unitary
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
и системен комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system combined unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ и уни216
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тарен РТДИТИ). Комбинираният цялостен РТДИТИ и комбинираният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(combined massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined massive relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined massive
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ и масивен РТДИТИ). Комбинираният градивен РТДИТИ и комбинираният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (combined particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object combined particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
combined particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ и частен РТДИТИ). Комбинираният основен
РТДИТИ и комбинираният дукомплетен РТДИТИ са разновидности на пообщото понятие за комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (combined unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
combined unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system combined unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е комбиниран РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
Комбинираният масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още обобщен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (generalized relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен обобщен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object generalized relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен обобщен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system generalized
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (табл. 2). Тоест комбинира217
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният РТДИТИ и масивният РТДИТИ формират понятието за обобщен
РТДИТИ (всички останали РТДИТИ, освен обобщените РТДИТИ, са начални
РТДИТИ). Затова пък комбинираният РТДИТИ или масивният РТДИТИ
формират понятието за вторичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (secondary relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен вторичен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object secondary relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен вторичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system secondary relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (всички останали РТДИТИ, освен вторичният РТДИТИ, са първични РТДИТИ). Разновидности на вторичния РТДИТИ
са разновидностите на комбинирания РТДИТИ и тези на масивния РТДИТИ.
Когато комбинираният РТДИТИ обхваща всички известни изходни
РТДИТИ, тогава той е пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (full combined relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. пълен обектен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (full object combined relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и пълен системен комбиниран
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (full
system combined relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномически конституит и фиг. 1 към икотехномически конститит), а когато комбинираният РТДИТИ обхваща част от всички известни изходни
РТДИТИ, тогава той е частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (partial combined relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. частичен обектен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (partial object combined relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и частичен
системен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (partial system combined relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (вж. икотехномически контуит и фиг. 1 към икотехномически контит). Тези определения се отнасят и за всички разновидности на
комбинирания РТДИТИ.
2.10. Разединен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Изходният и съставният РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие
за разединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингре218
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диент* (disunited relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй като не
съдържа единен РТДИТИ) [в т.ч. обектен разединен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че изходният РТДИТИ е
изходен разединен РТДИТИ, а съсъставния РТДИТИ е съставен разединен
РТДИТИ. От своя страна разединеният РТДИТИ и единният РТДИТИ са разновидности на самостойния РТДИТИ. Разновидности на разединения РТДИТИ
са: (1) разединеният вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited internal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен
вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited internal relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и вътрешен РТДИТИ), (2)
разединеният външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited external relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) [в т.ч. обектен разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited external relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
disunited external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) разединеният цялостен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(disunited entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited entire relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) разединеният дукоален релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (disunited ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
disunited ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
219
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system disunited ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5)
разединеният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен дукоплетен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited ducoplete
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката
(1) – (5) образува някаква разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (disunited relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч.
обектна разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(object disunited relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (system
disunited relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Разединеният вътрешен РТДИТИ и разединеният външен РТДИТИ са
разновидности на по-общото понятие за разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited constructive
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен
градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен градивен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system disunited constructive relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и градивен РТДИТИ). От своя страна разединеният градивен РТДИТИ и разединеният цялостен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен
основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен разединен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited basic relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен разединен основен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен
РТДИТИ и основен РТДИТИ). Разединеният дукоален РТДИТИ и разединеният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)
[в т.ч. обектен разединен съвместим релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (object disunited compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system
disunited compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е разединен РТДИТИ и съвместим РТДИТИ). Разединеният основен
РТДИТИ и разединеният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited cellular relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited cellular relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности образуват разединената релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Разединеният основен РТДИТИ и разединеният дукоален РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited unitary relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен унитарен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
disunited unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и унитарен РТДИТИ).
Разединеният цялостен РТДИТИ и разединеният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object disunited massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited massive relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и масивен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РТДИТИ). Разединеният градивен РТДИТИ и разединеният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен частен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disunited particular
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разединен
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разединен частен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system disunited particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен РТДИТИ и частен
РТДИТИ). Разединеният основен РТДИТИ и разединеният дукомплетен
РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за разединен уникоален
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(disunited unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disunited unicoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system disunited unicoal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е разединен
РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
Разединеният частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още разделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (disjoint relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен разделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object disjoint relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) и системен разделен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (system disjoint relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест разединеният РТДИТИ и частният РТДИТИ формират понятието за разделен РТДИТИ (всички останали
РТДИТИ, освен разделените РТДИТИ, са съединени РТДИТИ). Затова пък
разединеният РТДИТИ или частният РТДИТИ формират понятието за нехолистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (unwhole relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен нехолистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object unwhole relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен нехолистичен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system unwhole relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (всички останали РТДИТИ, освен нехолистичните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РТДИТИ, са холистични РТДИТИ). Разновидности на нехолистичния РТДИТИ са разновидностите на разединения РТДИТИ и тези на частния РТДИТИ.
2.11. Унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент
Отделният и мултисеплетният РТДИТИ са разновидности на по-общото
понятие за унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (тъй
като съдържа еднозначни самостойни РТДИТИ) [в т.ч. обектен унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
uniseal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system uniseal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)], така че отделният РТДИТИ е отделен унисеален РТДИТИ, а мултисеплетният РТДИТИ
е мултисеплетен унисеален РТДИТИ. От своя страна унисеалният РТДИТИ
и мултисеалният РТДИТИ са разновидности на самостойностия РТДИТИ. Разновидности на унисеалния РТДИТИ са: (1) унисеалният вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal internal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален
вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal internal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal internal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИТИ и вътрешен
РТДИТИ), (2) унисеалният външен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (uniseal external relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal external
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system uniseal external relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е унисеален РТДИТИ и външен РТДИТИ), (3) унисеалният цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(uniseal entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal entire relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен унисеален цялостен релевантен типичен диалекти223
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески икотехномически ингредиент* (system uniseal entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИТИ и цялостен РТДИТИ), (4) унисеалният дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal ducoal relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal ducoal
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(system uniseal ducoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той
съвместно е унисеален РТДИТИ и дукоален РТДИТИ), (5) унисеалният дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal ducoplete relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal ducoplete relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е
унисеален РТДИТИ и дукоплетен РТДИТИ). Петорката (1) – (5) образува някаква унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка*
(uniseal relevant typical dialectical ecotechnomic cell) [в т.ч. обектна унисеална
релевантна диалектическа икотехномическа клетка* (object uniseal relevant typical dialectical ecotechnomic cell) и системна унисеална релевантна
диалектическа икотехномическа клетка* (system uniseal relevant typical dialectical ecotechnomic cell)].
Унисеалният вътрешен РТДИТИ и унисеалният външен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(object uniseal constructive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и
системен унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal constructive relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИТИ и градивен
РТДИТИ). От своя страна унисеалният градивен РТДИТИ и унисеалният цялостен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент*
(uniseal basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (object uniseal basic relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален основен релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент* (system uniseal basic relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИТИ и основен
РТДИТИ). Унисеалният дукоален РТДИТИ и унисеалният дукоплетен РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal
compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal compatible relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален
РТДИТИ и съвместим РТДИТИ). Унисеалният основен РТДИТИ и унисеалният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal cellular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч.
обектен унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal cellular relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) и системен унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal cellular
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)] (той съвместно е унисеален
РТДИТИ и клетъчен РТДИТИ). Посочените по-горе пет негови разновидности
образуват унисеалната релевантна диалектическа икотехномическа клетка.
Унисеалният основен РТДИТИ и унисеалният дукоален РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal unitary relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален унитарен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
uniseal unitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal unitary relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИТИ и унитарен РТДИТИ). Унисеалният цялостен РТДИТИ и унисеалният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален масивен релевантен типичен диа225
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икотехномически ингредиент* (uniseal massive relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object
uniseal massive relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент* (system uniseal massive relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИТИ и масивен РТДИТИ). Унисеалният градивен РТДИТИ и унисеалният съвместим РТДИТИ са разновидности на по-общото понятие за унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален частен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal particular relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient)] (той съвместно е унисеален РТДИТИ и частен РТДИТИ). Унисеалният основен РТДИТИ и унисеалният дукомплетен РТДИТИ са разновидности
на по-общото понятие за унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (uniseal unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен унисеален уникоален релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object uniseal unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен унисеален
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system uniseal unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]
(той съвместно е унисеален РТДИТИ и уникоален РТДИТИ).
Унисеалният уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент е наречен още еднозначен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (one-valued relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в т.ч. обектен еднозначен релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент* (object one-valued relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) и системен еднозначен релевантен
типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system one-valued
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient)]. Тоест унисеалният РТДИТИ и уникоалният РТДИТИ формират понятието за еднозначен РТДИТИ
(всички останали РТДИТИ, освен еднозначните РТДИТИ, са общи РТДИТИ).
Затова пък унисеалният РТДИТИ или уникоалният РТДИТИ формират понятието за невсеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент* (non-general relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) [в
т.ч. обектен невсеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (object non-general relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) и системен невсеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент* (system non-general relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient)] (всички останали РТДИТИ, освен невсеобщите
РТДИТИ, са всеобщи РТДИТИ). Разновидности на невсеобщия РТДИТИ са
разновидностите на унисеалния РТДИТИ и тези на уникоалния РТДИТИ.
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------невсеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
самостоен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ …

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент)
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБИНГРЕДИЕНТ* (relevant typical dialectical ecotechnomic subingredient) –
вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

243

1086

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient)
(*) – типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ТДИУРИ), който е единият от двойка релевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти на типичния икоуниреномически предмет, наречени градивни
типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент), в частност градивни релевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти; релевантен типичен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент взети заедно в тяхното цялостно единство. Релевантният типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (РТДИУРИ) е ТДИУРИ, който е подходящ за пряко (непосредствено) съчетаване с другия (от двойката) РТДИУРИ без посредничеството на
трети ТДИУРИ. Двойката от релевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти са две различни страни (разглеждани като релевантна
вътрешна и релевантна външна страна) на икоуниреномическия предмет и са
характеристики на неговата релевантна конституираност. Релевантната
вътрешна страна на икоуниреномическия типичен предмет се определя като
релевантен типичен икоуниреномически институит, релевантната външна
страна – като релевантен типичен икоуниреномически ексституит, а тяхната
цялостност (като взаимообусловени и вече като неделими страни) – като релевантен типичен икоуниреномически конституит. Релевантната вътрешна
страна, която е вътрешен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (internal relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient), е скрита (имплицирана) страна в типичния икоуниреномическия предмет. Релевантната външна страна, която е външен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (external relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient), е разкрита (експлицирана) страна в типичния
икоуниреномическия предмет. Чрез релевантната външна страна типичният
икоуниреномически предмет въздейства (оказва икоуниреномическо въздействие) върху заобикалящата го среда. Източникът на това въздействие е релевантната вътрешна страна, която се разкрива чрез релевантната външна страна
на типичния икоуниреномически предмет. Релевантната външна страна е начинът на експлициране (на разкриване) на релевантната вътрешна страна, а
пък релевантната вътрешна страна е начинът на имплициране (на скриване)
на релевантната външна страна. Релевантната вътрешна и релевантната външ1

1087

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на страна са икоуниреномически противоположности и взаимоотношението (и
взаимодействието) помежду им има релевантна типична диалектическа природа, т.е. то представлява релевантно типично диалектическо икоуниреномическо противоречие. Обичайно релевантната външна страна е по-консервативният
РТДИУРИ, докато релевантната вътрешна страна е по-динамичният РТДИУРИ на типичния икоуниреномически предмет. Затова след определена степен
на своето развитие релевантната вътрешна страна започва да надхвърля експлициращите възможности на релевантната външна страна и последната се
превръща във фактор, задържащ развитието на релевантната вътрешна страна
(релевантната вътрешна страна вече не се помества в старата рамка на релевантната външна страна). Това предизвиква промяна в качеството на релевантната външна страна (както и на типичния икоуниреномически предмет като
цяло), така че да се достигне необходимото съответствие (респ. релевантност)
с релевантната вътрешна страна. С това типичният икоуниреномически предмет преминава към друг икоуниреномически хомеостазис (вж. икономически
хомеостазис).
Когато типичният икоуниреномически предмет е икоуниреномически
обект, тогава РТДИУРИ е обектен релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент* (object relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) с разновидности обектен вътрешен релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент* (object internal relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) и обектен външен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (object external relevant
typical dialectical ecounirenomic ingredient). Когато типичният икоуниреномически предмет е икоуниреномическа система, тогава РТДИУРИ е системен
релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) с разновидности системен вътрешен релевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент* (system internal relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient) и системен външен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент* (system external relevant typical dialectical ecounirenomic
ingredient).
Значима разновидност на РТДИУРИ е релевантният типичен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (РТДИУРЕИ) (вж. и ексоикоуниреномика) [с разновидности обектен релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ексоингредиент* (object relevant typical dialectical ecounirenomic exoingredient) и системен релевантен типичен диалектически ико2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------униреномически ексоингредиент* (system relevant typical dialectical ecounirenomic exoingredient)] [когато той е РДИУРИ на типичен икоуниреномически
ексопредмет, т.е. е РДИУРИ с явно изразена (с операционализирана) икоуниреномическа структура]. Типичният икоуниреномически ексопредмет е операционален начин за означаване (на изразяване) на типичния икоуниреномическия предмет; той е някаква степен на операционализиране на понятието за
типичен икоуниреномически предмет, която (за разлика от теоретикометодологическото конституиране на изходното понятие за него) го поставя
по-близо до икоуниреномическата практика и го прави по-формализуем и
по-моделируем за целите на икоуниреномическото изследване и икоуниреномическото управление; представлява типичен икоуниреномически предмет с
явно изразена (до определена степен на подробност) икоуниреномическа
структура (в т.ч. и като последователност от икоуниреномически признаци,
икоуниреномически характеристики и икоуниреномически въздействия, разглеждани като операции).
Когато определен РТДИУРИ на даден типичен икоуниреномически предмет от своя страна се разглежда също като типичен икоуниреномически
предмет [т.е. като типичен икоуниреномически субпредмет* (typical ecounirenomic subthing)] със свои РТДИУРИ, последните се наричат релевантни типичен диалектически икоуниреномически субингредиенти* (relevant typical dialectical ecounirenomic subingredients) (РТДИУРСИ) (те са РТДИУРИ на
типичния икоуниреномическия субпредмет). Разновидности на РТДИУРСИ са
обектният релевантен типичен диалектически икоуниреномически субингредиент* (object relevant typical dialectical ecounirenomic subingredient) и
системният релевантен типичен диалектически икоуниреномически субингредиент* (system relevant typical dialectical ecounirenomic subingredient).
Разновидностите на релевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент образуват разнообразна и сложна съвкупност от икоуниреномически понятия. В най-общ план те се разделят на клетъчни и самостойни релевантни типичен диалектически икоуниреномически ингредиенти
(вж. табл. 1). (Вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Общи разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
Клетъчен РТДИУРИ
Основен РТДИУРИ

Съвместим РТДИУРИ

Градивен РТДИУРИ
Дукоплетен
РТДИУРИ

Изходен
цялостен
РТДИУРИ

Изходен
дукоален
РТДИУРИ

Изходен
дукоплетен
РТДИУРИ

Изходен
РТДИУРИ

Дукоален
РТДИУРИ

Изходен
вътрешен
РТДИУРИ

Изходен
външен
РТДИУРИ

Единен
РТДИУРИ

Външен
РТДИУРИ

Цялостен
РТДИУРИ

Единен
вътрешен
РТДИУРИ

Единен външен
РТДИУРИ

Единен
цялостен
РТДИУРИ

Единен
дукоален
РТДИУРИ

Единен
дукоплетен
РТДИУРИ

Мултисеален
РТДИУРИ

Вътрешен
РТДИУРИ

Мултисеален вътрешен
РТДИУРИ

Мултисеален външен
РТДИУРИ

Мултисеален цялостен
РТДИУРИ

Мултисеален дукоален
РТДИУРИ

Мултисеален дукоплетен
РТДИУРИ

Мултисеплетен
РТДИУРИ

Отделен РТДИУРИ
Съставен РТДИУРИ

Самостоен РТДИУРИ

Релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент
(РТДИУРИ)

Мултисеплетен
вътрешен
РТДИУРИ

Мултисеплетен
външен
РТДИУРИ

Мултисеплетен
цялостен
РТДИУРИ

Мултисеплетен
дукоален
РТДИУРИ

Мултисеплетен
дукоплетен
РТДИУРИ

Пояснения за табл. 1. РТДИУРИ означава релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент(и). Всеки РТДИУРИ се отнася за определен
типичен икоуниреномически предмет (ТИУРП). Когато ТИУРП е икоуниреномически обект, съответният РТДИУРИ е обектен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОРТДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният РТДИУРИ е системен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (СРТДИУРИ). Затова настоящата
таблица има още два варианта – единият за ОРТДИУРИ, а другият за СРТДИУРИ. От своя страна всеки един от тези общо три варианта на таблицата има
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по два подварианта – един за разновидностите на пълния комбиниран РТДИУРИ, и друг за разновидностите на частичния комбиниран РТДИУРИ.
В табл. 2 са посочени някои разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент, като са използвани изходните типичен диалектически понятия за икоуниреномическа същност и икоуниреномическо явление, икоуниреномическо съдържание и икоуниреномическа форма, икоуниреномическа субстанция и икоуниреномическа суперстанта. В
табл. 3 са посочени някои негови конкретни разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [1]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

Градивни РТДИУРИ
Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ

Дукоални
РТДИУРИ

Дукоплетни
РТДИУРИ

1

изх

ТИУР същност (вътрешна определеност на
ТИУРП; източник на
явлението)

ТИУР явление (външна
определеност на
ТИУРП; начин на изразяване на
същността)

ТИУР диспозит (цялостна определеност на ТИУРП, която
има йерархичен характер)

ТИУР диспозант

ТИУР диспозат
(ТИУР
диспозификат)

2

изх

ТИУР съдържание
(вътрешно
състояние
на ТИУРП;
източник на
формата)

ТИУР форма (външно
състояние
на ТИУРП;
начин на
съществуване на съ
държанието)

ТИУР специфит (цялостно състояние на
ТИУРП, което има устойчив характер)

ТИУР специфант

ТИУР специфат
(ТИУР
спецификат)

3

изх

ТИУР субстанция
(вътрешно
същество
или основание на
ТИУРП; източник на
суперстантата)

ТИУР суперстанта
(външно
същество
или основание на

ТИУР сустит
(цялостно
същество
или основание на
ТИУРП, което има динамичен характер)

ТИУР сустант

ТИУР сустат (ТИУР
сустификат)

ТИУРП; начин на реализиране на
субстанцията)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [2]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

1

мал

2

мпл

Градивни РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ

Дукоални
РТДИУРИ

Дукоплетни
РТДИУРИ

ТИУР
диспецифант

ТИУР
диспецификант

ТИУР есфеноформант

ТИУР есфеноформат

ТИУР
диспецифат

ТИУР
диспецификат

ТИУР есфеноформатант

ТИУР есфеноформатат

ТИУР
диспецифит

ТИУР
диспецифитит

ТИУР есфеноформатинт

ТИУР есфеноформатит

Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

ТИУР същина (есконтент)
(вътрешно
битие на
ТИУРП; източник на
проявлението)

ТИУР проявление (феноформа)
(външно
битие на
ТИУРП; начин на изявяване на
битието)

ТИУР есфеноформит
(цялостно
битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)

ТИУР феноформат
(съвкупностно външно
битие на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
изявяване на
битието)

ТИУР есфеноформататат (съвкупностно цялостно битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)

ТИУР феноформатит
(единно
външно битие на
ТИУРП;
единен начин на изявяване на
битието)

ТИУР есфеноформататит (единно
цялостно
битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)

ТИУР есконтентат
(съвкупностно вътрешно битие на
ТИУРП;
съвкупностен източник
на проявлението)

едн

Съвместими РТДИУРИ

ТИУР есконтентит
(единно
вътрешно
битие на
ТИУРП;
единен източник на
проявлението)
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ингредиент [3]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

2

мал

3

мпл

Градивни РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ

Дукоални
РТДИУРИ

Дукоплетни
РТДИУРИ

Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

ТИУР субстрат (вътрешна основа на ТИУРП; източник на суперстрата)

ТИУР суперстрат
(супформа)
(външна основа на ТИУРП; начин
на осъществяване на
субстрата)

ТИУР сустрит (цялостна основа на
ТИУРП, която има динамична
устойчивост)

ТИУР специсустант

ТИУР специсустификант

ТИУР сустрант

ТИУР сустрат

ТИУР субстратат (съвкупностна
вътрешна
основа на
ТИУРП;
съвкупностен източник
на суперстрата)

ТИУР суперстратат
(съвкупностна външна
основа на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на субстрата)

ТИУР сустрататат (съвкупностна
цялостна
основа на
ТИУРП, която има динамична
устойчивост)

ТИУР специсустат

ТИУР специсустификат

ТИУР сустратант

ТИУР сустратат
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ТИУР субстратит
(единна
вътрешна
основа на
ТИУРП;
единен източник на
суперстратита)

ТИУР суперстратит
(единна
външна основа на
ТИУРП;
единен начин на осъществяване
на субстратита)

ТИУР сустрататит
(единна цялостна основа на ТИУРП,
която има
динамична
устойчивост)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [4]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

1

мал

3

мпл

едн

Градивни РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ

Дукоални
РТДИУРИ

Дукоплетни
РТДИУРИ

Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

ТИУР смисъл (вътрешно предназначение
на ТИУРП;
източник супсенса)

ТИУР супсенс (феносуперстанта)
(външно
предназначение на
ТИУРП; начин на постигане на смисъла)

ТИУР сусенсит (цялостно
предназначение на ТИУРП,
което има йерархична динамичност)

ТИУР дисустант

ТИУР дисустификант

ТИУР сусенсант

ТИУР сусенсат

ТИУР сенстат (съвкупностно вътрешно предназначение
на ТИУРП;
съвкупностен
източник супсенса)

ТИУР супсенстат (съвкупностно
външно предназначение на
ТИУРП; съвкупностен
начин на постигане на
смисъла)

ТИУР сусенстатат (съвкупностно цялостно предназначение на
ТИУРП, което
има йерархична динамичност)

ТИУР дисустат

ТИУР дисустификат

ТИУР сусенстант

ТИУР сусенстат

ТИУР сенсит
(единно вътрешно предназначение
на ТИУРП;
единен източник супсенса)

ТИУР супсенсит (единно външно
предназначение на
ТИУРП; единен начин на
постигане на
смисъла)

ТИУР сусенстатит (единно
цялостно
предназначение на ТИУРП,
което има йерархична динамичност)

ТИУР дисустит

ТИУР дисустифитит

ТИУР сусенстинт

ТИУР сусенстит

10

1096

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [5]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

1

мал

2
3

мпл

Градивни РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ

Дукоални
РТДИУРИ

Дукоплетни
РТДИУРИ

Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

ТИУР естество (природа) (вътрешна реалност на
ТИУРП; източник на
дадеността)

ТИУР даденост (външна реалност
на ТИУРП;
начин на
валидизиране или утвърждаване
на естеството)

ТИУР реалитит (цялостна реалност на
ТИУРП; която има йерархична динамична
устойчивост)

ТИУР
тристрант

ТИУР
тристратификант

ТИУР реалитант

ТИУР реалитат

ТИУР натуритат (съвкупностна
вътрешна
реалност на
ТИУРП; съвкупностен
източник на
дадеността)

ТИУР фактитат (съвкупностна
външна реалност на
ТИУРП; съвкупностен
начин на валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИУР реалититатат (съвкупностна
цялостна реалност на
ТИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИУР тристрат

ТИУР
тристратификат

ТИУР реалититант

ТИУР реали-титат
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ТИУР натуритит (единна вътрешна
реалност на
ТИУРП; единен източник
на дадеността)

ТИУР фактитит (единна
външна реалност на
ТИУРП; единен начин на
валидизиране
или утвърждаване на естеството)

ТИУР реалититатит
(единна цялостна реалност на
ТИУРП; която
има йерархична динамична
устойчивост)

ТИУР тристрит

ТИУР
тристратифитит

ТИУР реалититинт

ТИУР реалититит

Пояснения за табл. 2. РТДИУРИ означава релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент(и), изх – изходен РТДИУРИ, мал – мултисеален РТДИУРИ, мпл – мултисеплетен РТДИУРИ, едн – единен РТДИУРИ.
Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни РТДИУРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението типичен икоуниреномически, което е
означено с ТИУР. Всеки РТДИУРИ се отнася за определен типичен икоуниреномически предмет (ТИУРП). Когато ТИУРП е икоуниреномически обект, съответният РТДИУРИ е обектен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОРТДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система,
съответният РТДИУРИ е системен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (СРТДИУРИ). Затова настоящата таблица има още
два варианта – единият за ОТРДИУРИ, а другият за СРТДИУРИ.
В табл. 2 са посочени разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент с основните им характеристики. Те
са:
(1) типична икоуниреномическа същност* (typical ecounirenomic
essense), типично икоуниреномическо явление* (typical ecounirenomic phenomenon), типичен икоуниреномически диспозит* (typical ecounirenomic
disposite), типичен икоуниреномически диспозант* (typical ecounirenomic
disposant) и типичен икоуниреномически диспозат* (typical ecounirenomic
disposate) [същото като типичен икоуниреномически диспозификат* (typical
ecounirenomic disposificate)];
(2) типично икоуниреномическо съдържание* (typical ecounirenomic
content), типична икоуниреномическа форма* (typical ecounirenomic form),
типичен икоуниреномически специфит* (typical ecounirenomic specifite),
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икоуниреномически специфант* (typical ecounirenomic specifant) и
типичен икоуниреномически специфат* (typical ecounirenomic specifate)
[същото като типичен икоуниреномически спецификат* (typical ecounirenomic specificate)];
(3) типична икоуниреномическа субстанция* (typical ecounirenomic
substance), типична икоуниреномическа суперстанта* (typical ecounirenomic
superstant), типичен икоуниреномически сустит* (typical ecounirenomic
sustite), типичен икоуниреномически сустант* (typical ecounirenomic sustant)
и типичен икоуниреномически сустат* (typical ecounirenomic sustate) [същото като типичен икоуниреномически сустификат* (typical ecounirenomic sustificate)];
(4) типична икоуниреномическа същина* (typical ecounirenomic matter)
[същото като типичен икоуниреномически есконтент* (typical ecounirenomic
escontent)], типично икоуниреномическо проявление* (typical ecounirenomic
manifestation) [същото като типична икоуниреномическа феноформа* (typical ecounirenomic phenoform)], типичен икоуниреномически есфеноформит*
(typical ecounirenomic esphenoformite), типичен икоуниреномически диспeцифант* (typical ecounirenomic dispecifant), типичен икоуниреномически есфеноформант* (typical ecounirenomic esphenoformant), типичен икоуниреномически диспeцификант* (typical ecounirenomic dispecificant) и типичен
икоуниреномически есфеноформат* (typical ecounirenomic esphenoformate);
(5) типичен икоуниреномически есконтентат* (typical ecounirenomic escontentate), типичен икоуниреномически феноформат* (typical ecounirenomic phenoformate), типичен икоуниреномически есфеноформататат*
(typical ecounirenomic esphenoformatatate), типичен икоуниреномически
диспeцифат* (typical ecounirenomic dispecifate), типичен икоуниреномически есфеноформатант* (typical ecounirenomic esphenoformatant), типичен икоуниреномически диспeцификат* (typical ecounirenomic dispecificate) и типичен икоуниреномически есфеноформатат* (typical ecounirenomic esphenoformatate);
(6) типичен икоуниреномически есконтентит* (typical ecounirenomic
escontentite), типичен икоуниреномически феноформатит* (typical ecounirenomic phenoformatite), типичен икоуниреномически есфеноформататит*
(typical ecounirenomic esphenoformatatite), типичен икоуниреномически
диспeцифит* (typical ecounirenomic dispecifite), типичен икоуниреномически
есфеноформатинт* (typical ecounirenomic esphenoformatint), типичен икоуниреномически диспeцифитит* (typical ecounirenomic dispecifitite) и типичен
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически есфеноформатит* (typical ecounirenomic esphenoformatite);
(7) типичен икоуниреномически субстрат* (typical ecounirenomic substrate), типичен икоуниреномически суперстрат* (typical ecounirenomic superstrate) [същото като типична икоуниреномическа супформа* (typical
ecounirenomic supform)], типичен икоуниреномически сустрит* (typical
ecounirenomic sustrite), типичен икоуниреномически специсустант* (typical
ecounirenomic specisustant), типичен икоуниреномически сустрант* (typical
ecounirenomic sustrant), типичен икоуниреномически специсустификант*
(typical ecounirenomic specisustificant) и типичен икоуниреномически сустрат* (typical ecounirenomic sustrate);
(8) типичен икоуниреномически субстратат* (typical ecounirenomic substratate), типичен икоуниреномически суперстратат* (typical ecounirenomic
superstratate), типичен икоуниреномически сустрататат* (typical ecounirenomic sustratatate), типичен икоуниреномически специсустат* (typical
ecounirenomic specisustate), типичен икоуниреномически сустратант* (typical ecounirenomic sustratant), типичен икоуниреномически специсустификат* (typical ecounirenomic specisustificate) и типичен икоуниреномически
сустратат* (typical ecounirenomic sustratate);
(9) типичен икоуниреномически субстратит* (typical ecounirenomic substratite), типичен икоуниреномически суперстратит* (typical ecounirenomic
superstratite), типичен икоуниреномически сустрататит* (typical ecounirenomic sustratatite), типичен икоуниреномически специсустит* (typical
ecounirenomic specisustite), типичен икоуниреномически сустратинт* (typical ecounirenomic sustratint), типичен икоуниреномически специсустифитит* (typical ecounirenomic specisustifitite) и типичен икоуниреномически
сустратит* (typical ecounirenomic sustratite);
(10) типичен икоуниреномически смисъл* (typical ecounirenomic sense
/meaning/), типичен икоуниреномически супсенс* (typical ecounirenomic supsense), типичен икоуниреномически сусенсит* (typical ecounirenomic susensite), типичен икоуниреномически дисустант* (typical ecounirenomic disustant), типичен икоуниреномически сусенсант* (typical ecounirenomic
susensant), типичен икоуниреномически дисустификант* (typical ecounirenomic disustificant) и типичен икоуниреномически сусенсат* (typical
ecounirenomic susensate);
(11) типичен икоуниреномически сенстат* (typical ecounirenomic senstate), типичен икоуниреномически супсенстат* (typical ecounirenomic sup14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------senstate), типичен икоуниреномически сусенстатат* (typical ecounirenomic
susenstatate), типичен икоуниреномически дисустат* (typical ecounirenomic
disustate), типичен икоуниреномически сусенстант* (typical ecounirenomic
susenstant), типичен икоуниреномически дисустификат* (typical ecounirenomic disustificat) и типичен икоуниреномически сусенстат* (typical
ecounirenomic susenstate);
(12) типичен икоуниреномически сенсит* (typical ecounirenomic
senstite), типичен икоуниреномически супсенсит* (typical ecounirenomic supsensite), типичен икоуниреномически сусенстатит* (typical ecounirenomic
susenstatite), типичен икоуниреномически дисустит* (typical ecounirenomic
disustite), типичен икоуниреномически сусенстинт* (typical ecounirenomic
susenstint), типичен икоуниреномически дисустифитит* (typical ecounirenomic disustifitite) и типичен икоуниреномически сусенстит* (typical
ecounirenomic susenstite);
(13) типично икоуниреномическо естество* (typical ecounirenomic
nature) [същото като типична икоуниреномическа природа* (typical ecounirenomic nature)], типична икоуниреномическа даденост* (typical ecounirenomic datum /factuality/), типичен икоуниреномически реалитит* (typical
ecounirenomic realitite), типичен икоуниреномически тристрант* (typical
ecounirenomic tree-strant), типичен икоуниреномически реалитант* (typical
ecounirenomic realitant), типичен икоуниреномически тристратификант*
(typical ecounirenomic tree-stratificant) и типичен икоуниреномически реалитат* (typical ecounirenomic realitate);
(14) типичен икоуниреномически натуритат* (typical ecounirenomic
naturitate), типичен икоуниреномически фактитат* (typical ecounirenomic
factitate), типичен икоуниреномически реалититатат* (typical ecounirenomic
realititatate), типичен икоуниреномически тристрат* (typical ecounirenomic
tree-strat), типичен икоуниреномически реалититант* (typical ecounirenomic
realititant), типичен икоуниреномически тристратификат* (typical ecounirenomic tree-stratificate) и типичен икоуниреномически реалититат* (typical
ecounirenomic realititate);
(15) типичен икоуниреномически натуритит* (typical ecounirenomic
naturitite), типичен икоуниреномически фактитит* (typical ecounirenomic
factitite), типичен икоуниреномически реалититатит* (typical ecounirenomic
realititatite), типичен икоуниреномически тристрит* (typical ecounirenomic
tree-strit), типичен икоуниреномически реалититинт* (typical ecounirenomic
realititint), типичен икоуниреномически тристратифитит* (typical ecouni15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------renomic tree-stratifitite) и типичен икоуниреномически реалититит* (typical
ecounirenomic realititite).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [1]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

Градивни РТДИУРИ
Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ

Дукоални
РТДИУРИ

Дукоплетни
РТДИУРИ

1

изх

ИУР ценностност
(типична
същност)
(вътрешна
определеност на
ТИУРП; източник на
феността)

ИУР феност
(типично
явление
(външна определеност
на ТИУРП;
начин на
изразяване
на ценността)

ИУР диспотит (типичен
диспозит)
(цялостна
определеност на
ТИУРП, която има йерархичен характер)

ИУР диспотант
типичен
диспозант)

ИУР диспотат (типичен диспозат)

2

изх

ИУР контив
(типично
съдържание)
(вътрешно
състояние
на ТИУРП;
източник на
актива)

ИУР актив
(типична
форма) (външно състояние на
ТИУРП;
начин на
съществуване на
контива)

ИУР специтит (типичен
специфит)
(цялостно
състояние на
ТИУРП, което има устойчив характер)

ИУР специтант
(типичен
специфант)

ИУР специтат (типичен специфат)

3

изх

ИУР субстат (типична
субстанция)
(вътрешно
същество
или основание на
ТИУРП; източник на
запаса)

ИУР запас
(типична
субстанта)
(външно
същество
или основание на ТИУРП; начин
на реализиране на субстата)

ИУР сустатит (типичен
сустит) (цялостно същество или
основание на
ТИУРП, което има динамичен характер)

ИУР сустатант
(типичен
сустант)

ИУР сустатат (типичен сустат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [2]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

1

мал

2

мпл

Градивни РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ

Дукоални
РТДИУРИ

Дукоплетни
РТДИУРИ

Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

ИУР типосъщина (типична същина) (вътрешно битие на ТИУРП; източник на типопроявлени
ето)

ИУР типопроявление
(типично
проявление)
(външно
битие на
ТИУРП; начин на изявяване на
типосъщината)

ИУР типоесфеноформит
(цялостно
битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)

ИУР типодиспецифант (типичен диспецифант)

ИУР типодиспецификант
(типичен
диспецификант)

ИУР типоесфеноформант
(типичен
есфеноформант)

ИУР типоесфеноформат
(типичен
есфеноформат)

ИУР типоИУР типоесконтентат феноформат
(типичен
(типичен
есконтентат) феноформа(съвкупнос- тат) (съвкуптно вътностно
решно бивъншно битие на
тие на
ТИУРП;
ТИУРП; съвсъвкупноскупностен
тен източник
начин на
на типопро- изявяване на
явлението) типобитието)

ИУР типесфеноформататат (типичен есфеноформататат)
(съвкупностно цялостно
битие на
ТИУРП; което има йерархична устойчивост)

ИУР типодиспецифат (типичен
диспецифат)
ИУР типоесфеноформатант
(типичен
есфеноформатант)

ИУР типдиспецификат (типичен диспецификат)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР типоИУР типоесконтентит феноформа(типичен
тит (типичен
есконтентит) феноформа(единно
тит) (единно
вътрешно
външно бибитие на
тие на
ТИУРП;
ТИУРП;
единен изединен наточник на
чин на изятипопрояввяване на
лението)
типобитието)

19

ИУР типоесфеноформататит (типичен есфеноформататит)
(единно цялостно битие на
ТИУРП; което има йерархична усойчивост)
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ИУР типодиспецифит (типичен диспцифит)

ИУР типодиспецифитит (типичен диспецифитит)

ИУР типоесфеноформатинт
(типичен
есфеноформатинт)

ИУР типоесфеноформатит
(типичен
есфеноформатит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [3]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

2

мал

3

мпл

Градивни РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ
Дукоални
РТДИУРИ

ИУР типоспецисустант
(типичен
специсустант)

ИУР типоспецисустификант (типичен специсустификант)

ИУР типосустрант
(типичен
сустрант)

ИУР типосустрат
(типичен
сустрат)

ИУР типоспецисустат (типичен специсустат)

ИУР типоспецисустификат (типичен специсустификат)

ИУР типосустратант
(типичен
сустратант)

ИУР типосустратат
(типичен
сустратат)

Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

ИУР типосубстрат
(типичен
субстрат)
(вътрешна
основа на
ТИУРП; източник на
типосуперстрата)

ИУР типосуперстрат
(типичен
суперстрат)
(външна основа на
ТИУРП; начин на осъществяване
на типосубстрата)

ИУР типосустрит (типичен сустрит) (цялостна основа
на ТИУРП,
която има
динамична
устойчивост)

ИУР типосубстратат
(типичен
субстратат)
(съвкупностна вътрешна основа на
ТИУРП;
съвкупностен източник
на типосуперстратата)

ИУР типосуперстратат (типичен
суперстратат) (съвкупностна
външна основа на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
осъществяване на типосубстратата)

ИУР типосустрататат
(типичен сустрататат)
(съвкупностна цялостна
основа на
ТИУРП, която има динамична устойчивост)

20

Дукоплетни
РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР типосубстратит
(типичен
субстратит)
(единна
вътрешна
основа на
ТИУРП;
единен източник на
типосуперстратита)

ИУР типосуперстратит (типичен
суперстратит) (единна
външна основа на
ТИУРП;
единен начин на осъществяване
на типосубстратита)

21

ИУР типоИУР тисустрататит
поспеци(типичен сус- сустит (титрататит)
пичен спе(единна цяцисустит)
лостна основа на ТИУРП,
която има
ИУР типодинамична
сустратинт
устойчивост)
(типичен
сустратинт)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [4]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

1

мал

3

мпл

Градивни РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ
Дукоални
РТДИУРИ

ИУР типодисустант
(типичен
дисустант)

ИУР типодисустификант
(типичен
дисустификант)

ИУР типосусенсант
(типичен
сусенссант)

ИУР типосусенсат
(типичен
сусенсат)

ИУР типодисустат
(типичен
дисустат)

ИУР типодисустификат (типичен дисустификат)

ИУР типосусенстант
(типичен
сусенстант)

ИУР типосусенстат
(типичен
сусенстат)

Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

ИУР типосмисъл (типичен смисъл) (вътрешно предназначение
на ТИУРП;
източник
типосупсенса)

ИУР типосупсенс (типичен супсенс) (външно предназначение на
ТИУРП; начин на постигане на
типосмисъла)

ИУР типосусенсит (типичен сусенсит)
(цялостно
предназначение на
ТИУРП, което има йерархична динамичност)

ИУР типосенстат (типичен сенстат) (съвкупностно вътрешно
предназначение на
ТИУРП;
съвкупностен източник
типосупсенса)

ИУР типосупсенстат
(типичен
супсенстат)
(съвкупностно външно
предназначение на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
постигане на
типосмисъла)

ИУР типосусенстатат
(типичен сусенстатат)
(съвкупностно цялостно
предназначение на
ТИУРП, което има йерархична динамичност)

22

Дукоплетни
РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР типосенсит (типичен сенсит) (единно
вътрешно
предназначение на
ТИУРП;
единен източник типосупсенса)

ИУР типосупсенсит
(типичен
супсенсит)
(единно
външно
предназначение на
ТИУРП;
единен начин на постигане на
типосмисъла)

23

ИУР типосу- ИУР типосенстатит
дисустит
(типичен су(типичен
сенстатит)
дисустит)
(единно цялостно предназначение
ИУР типона ТИУРП,
сусенстинт
което има
(типичен
йерархична сусенстинт)
динамичност)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 3. Конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент [5]
Клетъчни РТДИУРИ
Основни РТДИУРИ
Самостойни
РТДИУРИ

1

мал

2
3

мпл

Градивни РТДИУРИ

Съвместими РТДИУРИ
Дукоални
РТДИУРИ

ИУР типотристрант (типичен
тристрант)

ИУР типотристратификант (типичен
тристратификант)

ИУР типореалитант
(типичен
реалитант)

ИУР типореалитат
(типичен
реа-литат)

ИУР типотристрат (типичен тристрат)

ИУР типотристратификат
(типичен
тристратиф
икат)

ИУР типореалититант (типичен реалититант)

ИУР типореалититат (типичен реалититат)

Вътрешни
РТДИУРИ

Външни
РТДИУРИ

ИУР типоестество
(типично
естество)
(вътрешна
реалност на
ТИУРП; източник на
дадеността)

ИУР типодаденост
(типична
даденост)
(външна реалност на
ТИУРП; начин на валидизиране или
утвърждаване на типоестеството)

ИУР типореалитит (типичен реалитит) (цялостна реалност на
ТИУРП; която има йерархична динамична устойчивост)

ИУР типонатуритат
(типичен
натуритат)
(съвкупностна вътрешна реалност на
ТИУРП;
съвкупностен източник
на типодадеността)

ИУР типофактитат
(типичен
фактитат)
(съвкупностна външна
реалност на
ТИУРП; съвкупностен
начин на
валидизиране или утвърждаване
на типоестеството)

ИУР типореалититатат
(типичен реалититат)
(съвкупностна цялостна
реалност на
ТИУРП; която има йерархична динамична
устойчивост)

24

Дукоплетни
РТДИУРИ

Цялостни
РТДИУРИ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едн

ИУР типонатуритит
(типичен
натуритит)
(единна
вътрешна
реалност на
ТИУРП;
единен източник на
типодадеността)

ИУР типофактитит
(типичен
фактитит)
(единна
външна реалност на
ТИУРП;
единен начин на валидизиране или
утвърждаване на типоестеството)

ИУР типореалититатит
(типичен реалититатит)
(единна цялостна реалност на
ТИУРП; която има йерархична динамична
устойчивост)

ИУР типотристрит (типичен тристрит)

ИУР типотристратифитит
(типичен
тристратифитит)

ИУР типореалититинт (типичен реалититинт)

ИУР типореалититит (типичен реалититит)

Пояснения за табл. 3. РТДИУРИ означава релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент(и), изх – изходен РТДИУРИ, мал – мултисеален РТДИУРИ, мпл – мултисеплетен РТДИУРИ, едн – единен РТДИУРИ.
Подчертаните понятия в последните две колони на таблицата обобщават само
понятията, намиращи се над тях на същата колона (които са отделни или
единни РТДИУРИ и имат посочените номера), а понятията, които са под подчертаните, обобщават само понятията, намиращи се наляво на същия ред.
Всички понятия имат определението икоуниреномически, което за краткост е
означено с ИУР или е пропуснато. Всеки РТДУИРИ се отнася за определен
типичен икоуниреномически предмет (ТИУРП). Когато ТИУРП е икоуниреномически обект, съответният РТДИУРИ е обектен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ОРТДИУРИ), а когато е икоуниреномическа система, съответният РТДИУРИ е системен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (СРТДИРИ). Затова настоящата
таблица има още два варианта – единият за ОРТДИУРИ, а другият за СРТДИУРИ.
В табл. 3 са посочени конкретни разновидности на релевантния типичен диалектически икоуниреномически ингредиент с основните им характеристики. Те са:
(1) икоуниреномическа ценностност* (ecounirenomic worthness), икоуниреномическа феност, икоуниреномически диспотит* (ecounirenomic dispotite), икоуниреномически диспотант* (ecounirenomic dispotant) и икоуниреномически диспотат* (ecounirenomic dispotate);
(2) икоуниреномически контив, икоуниреномически актив, икоуниреномически специтит* (ecounirenomic specitite), икоуниреномически специ25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тант* (ecounirenomic specitant) и икоуниреномически специтат* (ecounirenomic specitate);
(3) икоуниреномически субстат, икоуниреномически запас, икоуниреномически сустатит* (ecounirenomic sustatite), икоуниреномически сустатант*
(ecounirenomic sustatant) и икоуниреномически сустатат* (ecounirenomic
sustatate);
(4) икоуниреномическа типосъщина* (ecounirenomic typomatter) [същото като икоуниреномически типоесконтент* (ecounirenomic typoescontent)],
икоуниреномическо типопроявление* (ecounirenomic typomanifestation)
[същото като икоуниреномическа типофеноформа* (ecounirenomic typophenoform)], икоуниреномически типоесфеноформит* (ecounirenomic typoesphenoformite), икоуниреномически типодиспeцифант* (ecounirenomic
typodispecifant), икоуниреномически типоесфеноформант* (ecounirenomic
typoesphenoformant), икоуниреномически типодиспeцификант* (ecounirenomic typodispecificant) и икоуниреномически типоесфеноформат*
(ecounirenomic typoesphenoformate);
(5) икоуниреномически типоесконтентат* (ecounirenomic typoescontentate), икоуниреномически типофеноформат* (ecounirenomic typophenoformate), икоуниреномически типоесфеноформататат* (ecounirenomic typoesphenoformatatate), икоуниреномически типодиспeцифат* (ecounirenomic
typodispecifate), икоуниреномически типоесфеноформатант* (ecounirenomic
typoesphenoformatant), икоуниреномически типодиспeцификат* (ecounirenomic typodispecificate) и икоуниреномически типоесфеноформатат*
(ecounirenomic typoesphenoformatate);
(6) икоуниреномически типоесконтентит* (ecounirenomic typoescontentite), икоуниреномически типофеноформатит* (ecounirenomic typophenoformatite), икоуниреномически типоесфеноформататит* (ecounirenomic typoesphenoformatatite), икоуниреномически типодиспeцифит* (ecounirenomic
typodispecifite), икоуниреномически типоесфеноформатинт* (ecounirenomic
typoesphenoformatint), икоуниреномически типодиспeцифитит* (ecounirenomic typodispecifitite) и икоуниреномически типоесфеноформатит*
(ecounirenomic typoesphenoformatite);
(7) икоуниреномически типосубстрат* (ecounirenomic typosubstrate),
икоуниреномически типосуперстрат* (ecounirenomic typosuperstrate) [същото като икоуниреномическа типосупформа* (ecounirenomic typosupform)],
икоуниреномически типосустрит* (ecounirenomic typosustrite), икоуниреномически типоспецисустант* (ecounirenomic typospecisustant), икоунирено26
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически типосустрант* (ecounirenomic typosustrant), икоуниреномически
типоспецисустификант* (ecounirenomic typospecisustificant) и икоуниреномически типосустрат* (ecounirenomic typosustrate);
(8) икоуниреномически типосубстратат* (ecounirenomic typosubstratate),
икоуниреномически типосуперстратат* (ecounirenomic typosuperstratate),
икоуниреномически типосустрататат* (ecounirenomic typosustratatate), икоуниреномически типоспецисустат* (ecounirenomic typospecisustate), икоуниреномически типосустратант* (ecounirenomic typosustratant), икоуниреномически типоспецисустификат* (ecounirenomic typospecisustificate) и икоуниреномически типосустратат* (ecounirenomic typosustratate);
(9) икоуниреномически типосубстратит* (ecounirenomic typosubstratite),
икоуниреномически типосуперстратит* (ecounirenomic typosuperstratite),
икоуниреномически типосустрататит* (ecounirenomic typosustratatite), икоуниреномически типоспецисустит* (ecounirenomic typospecisustite), икоуниреномически типосустратинт* (ecounirenomic typosustratint), икоуниреномически типоспецисустифитит* (ecounirenomic typospecisustifitite) и икоуниреномически типосустратит* (ecounirenomic typosustratite);
(10) икоуниреномически типосмисъл* (ecounirenomic typosense
/meaning/), икоуниреномически типосупсенс* (ecounirenomic typosupsense),
икоуниреномически типосусенсит* (ecounirenomic typosusensite), икоуниреномически типодисустант* (ecounirenomic typodisustant), икоуниреномически типосусенсант* (ecounirenomic typosusensant), икоуниреномически типодисустификант* (ecounirenomic typodisustificant) и икоуниреномически типосусенсат* (ecounirenomic typosusensate);
(11) икоуниреномически типосенстат* (ecounirenomic typosenstate),
икоуниреномически типосупсенстат* (ecounirenomic typosupsenstate), икоуниреномически типосусенстатат* (ecounirenomic typosusenstatate), икоуниреномически типодисустат* (ecounirenomic typodisustate), икоуниреномически типосусенстант* (ecounirenomic typosusenstant), икоуниреномически
типодисустификат* (ecounirenomic typodisustificat) и икоуниреномически
типосусенстат* (ecounirenomic typosusenstate);
(12) икоуниреномически типосенсит* (ecounirenomic typosenstite), икоуниреномически типосупсенсит* (ecounirenomic typosupsensite), икоуниреномически типосусенстатит* (ecounirenomic typosusenstatite), икоуниреномически типодисустит* (ecounirenomic typodisustite), икоуниреномически
типосусенстинт* (ecounirenomic typosusenstint), икоуниреномически типо-

27
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дисустифитит* (ecounirenomic typodisustifitite) и икоуниреномически типосусенстит* (ecounirenomic typosusenstite);
(13) икоуниреномическо типоестество* (ecounirenomic typonature) [същото като икоуниреномическа типоприрода* (ecounirenomic typonature)],
икоуниреномическа типодаденост* (ecounirenomic typodatum /factuality/),
икоуниреномически типореалитит* (ecounirenomic typorealitite), икоуниреномически типотристрант* (ecounirenomic typotree-strant), икоуниреномически типореалитант* (ecounirenomic typorealitant), икоуниреномически типотристратификант* (ecounirenomic typotree-stratificant) и икоуниреномически типореалитат* (ecounirenomic typorealitate);
(14) икоуниреномически типонатуритат* (ecounirenomic typonaturitate),
икоуниреномически типофактитат* (ecounirenomic typofactitate), икоуниреномически типореалититатат* (ecounirenomic typorealititatate), икоуниреномически типотристрат* (ecounirenomic typotree-strat), икоуниреномически
типореалититант* (ecounirenomic typorealititant), икоуниреномически типотристратификат* (ecounirenomic typotree-stratificate) и икоуниреномически типореалититат* (ecounirenomic typorealititate);
(15) икоуниреномически типонатуритит* (ecounirenomic typonaturitite),
икоуниреномически типофактитит* (ecounirenomic typofactitite), икоуниреномически типореалититатит* (ecounirenomic typorealititatite), икоуниреномически типотристрит* (ecounirenomic typotree-strit), икоуниреномически
типореалититинт* (ecounirenomic typorealititint), икоуниреномически типотристратифитит* (ecounirenomic typotree-stratifitite) и икоуниреномически
типореалититит* (ecounirenomic typorealititite).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant typical dialectical ecounirenomic ingredient)
(ки) – във:
външен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент;
системен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant
typical economic ingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);

29
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
31

1117

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
невсеобщ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
общ релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент;
самостоен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент)
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
цялостен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (relevant typical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
всеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
вторичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
групов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен външен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен основен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
единичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
еднозначен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
зависим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изведен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
мултисеплетен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);

48

1134

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
начален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
невсеобщ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
негрупов релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
независим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
нехолистичен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
обектен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обобщен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общ релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
отделен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
предпоставен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
пълен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
първичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разделен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент;
самостоен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
самостоен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
системен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент)
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унисеален частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
холистичен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
частичен комбиниран релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (relevant dialectical economic cell) – вж. [1] релевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически икономически ингредиент и
[3] релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА (relevant dialectical economic cell) (ки) – във:
единна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически
икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединена релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
съставна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(relevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически икотехномически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА
(relevant dialectical ecotechnomic cell) (ки) – във:
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент релевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
изходна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен
диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен
диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически
икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен ди-
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------алектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен
диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА (relevant economic cell) (ки) –
във:
единна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически
икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбинирана релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
мултисеална релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединена релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостойна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
съставна релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеална релевантна диалектическа икономическа клетка (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент, релевантен диалектически икономически ингредиент и релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
РЕЛЕВАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА (relevant ecotechnomic
cell) (ки) – във:
единна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент релевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
изходна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диа63
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбинирана релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен
диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетна релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен
диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
обединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединена релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен
диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически
икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостойна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелна релевантна диалектическа икотехномическа клетка
(вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен
диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставна релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеална релевантна диалектическа икотехномическа клетка (вж.
релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, релевантен диалектически икотехномически ингредиент и релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecocorenomic exoingredients) (*) – два
диалектически икокореномически ексоингредиента (ДИКРЕИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икокореномическия ексопредмет (например икокореномическа
ексосъщност и икокореномическо ексоявление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент и
външен релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент), наречени градивни релевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти
(вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент). Отделен
ДИКРЕИ може да се определи като релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (РДИКРЕИ) само когато е съпоставен с друг отделен
ДИКРЕИ. Релевантните ДИКРЕИ са пряко (непосредствено) съчетани (без
посредничеството на трети ДИКРЕИ). Когато два ДИКРЕИ са подходящи само
за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване)
като двойка от вътрешна и външна страна на икокореномическия ексопредмет
(например икокореномическа ексосъщност и икокореномическа ексоформа),
те са дерелевантни диалектически икокореномически ексоингредиенти. Отделен ДИКРЕИ може да се определи като дерелевантен диалектически икокореномически ексоингредиент (ДДИКРЕИ) също само когато е съпоставен с друг
отделен ДИКРЕИ. Дерелевантните ДИКРЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети
ДИКРЕИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИКРЕИ са съвместими диалектически икокореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икокореномически ексо65
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са
подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecocorenomic ingredients) (*) – два диалектически икокореномически ингредиента (ДИКРИ), които са подходящи за пряко
(непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икокореномическия предмет (например икокореномическа същност и икокореномическо явление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен диалектически икокореномически ингредиент и външен релевантен диалектически икокореномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически
икокореномически ингредиенти (вж. диалектически икокореномически ингредиент), наречени градивни релевантни диалектически икокореномически ингредиенти (вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент). Отделен ДИКРИ може да се определи като релевантен диалектически
икокореномически ингредиент (РДИКРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИКРИ. Релевантните ДИКРИ са пряко (непосредствено) съчетани
(без посредничеството на трети ДИКРИ). Когато два ДИКРИ са подходящи
само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна страна на икокореномическия предмет (например икокореномическа същност и икокореномическа форма), те са
дерелевантни диалектически икокореномически ингредиенти. Отделен ДИКРИ може да се определи като дерелевантен диалектически икокореномически
ингредиент (ДДИКРИ) също само когато е съпоставен с друг отделен ДИКРИ.
Дерелевантните ДИКРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното
съчетание е постигнато с посредничеството на трети ДИКРИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИКРИ са съвместими диалектически икокореномически ингредиенти
(вж. диалектически икокореномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecocorenomic subexoingredients) –
вж. релевантен диалектически икокореномически ексоингредиент.
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecocorenomic subingredients) – вж. релевантен диалектически икокореномически ингредиент.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical economic exoingredients) (*) – два диалектически икономически ексоингредиента (ДИЕИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икономическия ексопредмет (например икономическа ексосъщност и икономическо
ексоявление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен диалектически
икономически ексоингредиент и външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически
ексоингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икономически ексоингредиенти (вж. диалектически икономически ексоингредиент),
наречени градивни релевантни диалектически икономически ексоингредиенти (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент). Отделен ДИЕИ може да се определи като релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (РДИЕИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИЕИ. Релевантните ДИЕИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИЕИ). Когато два ДИЕИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от
вътрешна и външна страна на икономическия ексопредмет (например икономическа ексосъщност и икономическа ексоформа), те са дерелевантни диалектически икономически ексоингредиенти. Отделен ДИЕИ може да се определи като дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (ДДИЕИ) също само когато е съпоставен с друг отделен ДИЕИ. Дерелевантните
ДИЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ДИЕИ, който е релевантен по отношение
на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИЕИ са съвместими диалектически икономически ексоингредиенти (вж. диалектически
икономически ексоингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical economic ingredients) (*) – два диалектически икономически ингредиента (ДИИ), които са подходящи за пряко (непосредствено)
съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икономическия пред67

1153

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мет (например икономическа същност и икономическо явление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент
и външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент). Те образуват двойка от
градивни диалектически икономически ингредиенти (вж. диалектически
икономически ингредиент), наречени градивни релевантни диалектически
икономически ингредиенти (вж. релевантен диалектически икономически
ингредиент). Отделен ДИИ може да се определи като релевантен диалектически икономически ингредиент (РДИИ) само когато е съпоставен с друг отделен
ДИИ. Релевантните ДИИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИИ). Когато два ДИИ са подходящи само за косвено
(опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна страна на икономическия предмет (например икономическа същност и икономическа форма), те са дерелевантни диалектически
икономически ингредиенти. Отделен ДИИ може да се определи като дерелевантен диалектически икономически ингредиент (ДДИИ) също само когато е
съпоставен с друг отделен ДИИ. Дерелевантните ДИИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на
трети ДИИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИИ са съвместими диалектически икономически ингредиенти (вж. диалектически икономически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко
съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecorenomic exoingredients) (*) – два диалектически икореномически ексоингредиента (ДИРЕИ), които са подходящи за
пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна
на икореномическия ексопредмет (например икореномическа ексосъщност и
икореномическо ексоявление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен
диалектически икореномически ексоингредиент и външен релевантен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икореномически ексоингредиент), наречени градивни релевантни диалектически
икореномически ексоингредиенти (вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент). Отделен ДИРЕИ може да се определи като релеван68
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен диалектически икореномически ексоингредиент (РДИРЕИ) само когато е
съпоставен с друг отделен ДИРЕИ. Релевантните ДИРЕИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИРЕИ). Когато два
ДИРЕИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна страна на
икореномическия ексопредмет (например икореномическа ексосъщност и икореномическа ексоформа), те са дерелевантни диалектически икореномически
ексоингредиенти. Отделен ДИРЕИ може да се определи като дерелевантен
диалектически икореномически ексоингредиент (ДДИРЕИ) също само когато е
съпоставен с друг отделен ДИРЕИ. Дерелевантните ДИРЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ДИРЕИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИРЕИ са съвместими диалектически
икореномически ексоингредиенти (вж. диалектически икореномически ексоингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са
подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecorenomic ingredients) (*) – два диалектически
икореномически ингредиента (ДИРИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икореномическия предмет (например икореномическа същност и икореномическо явление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен диалектически икореномически ингредиент и външен релевантен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икореномически ингредиенти (вж. диалектически икореномически ингредиент), наречени градивни релевантни диалектически икореномически ингредиенти (вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент). Отделен ДИРИ може да
се определи като релевантен диалектически икореномически ингредиент
(РДИРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИРИ. Релевантните ДИРИ
са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИРИ).
Когато два ДИРИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване
(не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна
страна на икореномическия предмет (например икореномическа същност и
икореномическа форма), те са дерелевантни диалектически икореномически
ингредиенти. Отделен ДИРИ може да се определи като дерелевантен диалек69
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икореномически ингредиент (ДДИРИ) също само когато е съпоставен
с друг отделен ДИРИ. Дерелевантните ДИРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети
ДИРИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИРИ са съвместими диалектически икореномически ингредиенти (вж. диалектически икореномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко
съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecorenomic subexoingredients) – вж. релевантен диалектически икореномически ексоингредиент.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecorenomic subingredients) – вж. релевантен диалектически икореномически ингредиент.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecotechnomic exoingredients) (*) – два диалектически икотехномически ексоингредиента (ДИТЕИ), които са подходящи
за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икотехномическия ексопредмет (например икотехномическа ексосъщност и икотехномическо ексоявление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент и външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент). Те образуват двойка от
градивни диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент), наречени градивни релевантни
диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент). Отделен ДИТЕИ може да се
определи като релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(РДИТЕИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИТЕИ. Релевантните
ДИТЕИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети
ДИТЕИ). Когато два ДИТЕИ са подходящи само за косвено (опосредствено)
съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и
външна страна на икотехномическия ексопредмет (например икотехномическа
ексосъщност и икотехномическа ексоформа), те са дерелевантни диалектически икотехномически ексоингредиенти. Отделен ДИТЕИ може да се опреде70
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до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ли като дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(ДДИТЕИ) също само когато е съпоставен с друг отделен ДИТЕИ. Дерелевантните ДИТЕИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е
постигнато с посредничеството на трети ДИТЕИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИТЕИ са
съвместими диалектически икотехномически ексоингредиенти (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент), като първите са подходящи за
пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecotechnomic ingredients) (*) – два диалектически икотехномически ингредиента (ДИТИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икотехномическия предмет (например икотехномическа същност и икотехномическо явление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен диалектически
икотехномически ингредиент и външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически
ингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икотехномически ингредиенти (вж. диалектически икотехномически ингредиент), наречени градивни релевантни диалектически икотехномически ингредиенти
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент). Отделен ДИТИ може да се определи като релевантен диалектически икотехномически ингредиент (РДИТИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИТИ. Релевантните ДИТИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на
трети ДИТИ). Когато два ДИТИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна страна на икотехномическия предмет (например икотехномическа същност и икотехномическа форма), те са дерелевантни диалектически
икотехномически ингредиенти. Отделен ДИТИ може да се определи като дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (ДДИТИ) също само
когато е съпоставен с друг отделен ДИТИ. Дерелевантните ДИТИ са косвено
(опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ДИТИ, който е релевантен по отношение на първия). В този
смисъл релевантните и дерелевантните ДИТИ са съвместими диалектически
икотехномически ингредиенти (вж. диалектически икотехномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecounirenomic exoingredients) (*) – два
диалектически икоуниреномически ексоингредиента (ДИУРЕИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икоуниреномическия ексопредмет (например икоуниреномическа ексосъщност и икоуниреномическо ексоявление). Тогава те съответно са
вътрешен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
и външен релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент), наречени
градивни релевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент). Отделен ДИУРЕИ може да се определи като релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (РДИУРЕИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИУРЕИ. Релевантните ДИУРЕИ са пряко (непосредствено) съчетани
(без посредничеството на трети ДИУРЕИ). Когато два ДИУРЕИ са подходящи
само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна страна на икоуниреномическия ексопредмет (например икоуниреномическа същност и икоуниреномическа форма), те са дерелевантни диалектически икоуниреномически ексоингредиенти.
Отделен ДИУРЕИ може да се определи като дерелевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (ДДИУРЕИ) също само когато е съпоставен с
друг отделен ДИУРЕИ. Дерелевантните ДИУРЕИ са косвено (опосредствено)
съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети
ДИУРЕИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИУРЕИ са съвместими диалектически икоуниреномически ексоингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са
подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecounirenomic ingredients) (*) – два диалектически икоуниреномически ингредиента (ДИУРИ), които са подходящи за
пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна
на икоуниреномическия предмет (например икоуниреномическа същност и
икоуниреномическо явление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диалектически икоуниреномически ингредиент и външен релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент), наречени градивни релевантни диалектически
икоуниреномически ингредиенти (вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент). Отделен ДИУРИ може да се определи като релевантен
диалектически икоуниреномически ингредиент (РДИУРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ДИУРИ. Релевантните ДИУРИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ДИУРИ). Когато два ДИУРИ
са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за
пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна страна на икоуниреномическия предмет (например икоуниреномическа същност и икоуниреномическа форма), те са дерелевантни диалектически икоуниреномически ингредиенти. Отделен ДИУРИ може да се определи като дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент (ДДИУРИ) също само когато е съпоставен с
друг отделен ДИУРИ. Дерелевантните ДИУРИ са косвено (опосредствено)
съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети
ДИУРИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ДИУРИ са съвместими диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент),
като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за
пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБЕКСОИНГРЕДИЕНТИ*
(relevant
dialectical
ecounirenomic
subexoingredients) – вж. релевантен диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
РЕЛЕВАНТНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (relevant dialectical ecounirenomic subingredients) – вж. релевантен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant typical dialectical ecocorenomic ingredients) (*)
– два типични диалектически икокореномически ингредиента (ТДИКРИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на типичния икокореномически предмет (например икоко73
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа същност и икокореномическо явление). Тогава те съответно са
вътрешен релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент и външен релевантен типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни типични диалектически икокореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икокореномически
ингредиент), наречени градивни релевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент). Отделен ТДИКРИ може да се определи като релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент (РТДИКРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ТДИКРИ. Релевантните ТДИКРИ са
пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ТДИКРИ).
Когато два ТДИКРИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна
страна на типичния икокореномически предмет (например икокореномическа
същност и икокореномическа форма), те са дерелевантни типични диалектически икокореномически ингредиенти. Отделен ТДИКРИ може да се определи
като дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент
(ДТДИКРИ) също само когато е съпоставен с друг отделен ТДИКРИ. Дерелевантните ТДИКРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ТДИКРИ, който е релевантен
по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните
ТДИКРИ са съвместими типични диалектически икокореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент), като
първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (relevant typical dialectical ecocorenomic subingredients) – вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент.
РЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant typical dialectical economic ingredients) (*) – два
типични диалектически икономически ингредиента (ТДИИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна
страна на икономическия предмет (например икономическа същност и иконо74

1160

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо явление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент и външен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент). Те образуват двойка от градивни типични
диалектически икономически ингредиенти (вж. типичен диалектически
икономически ингредиент), наречени градивни релевантни типични диалектически икономически ингредиенти (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент). Отделен ТДИИ може да се определи като
релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (РТДИИ) само
когато е съпоставен с друг отделен ТДИИ. Релевантните ТДИИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ТДИИ). Когато два
ТДИИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от вътрешна и външна страна на
икономическия предмет (например икономическа същност и икономическа
форма), те са дерелевантни типични диалектически икономически ингредиенти. Отделен ТДИИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (ДТДИИ) също само когато е съпоставен с
друг отделен ТДИИ. Дерелевантните ТДИИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети
ТДИИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ТДИИ са съвместими типични диалектически икономически ингредиенти (вж. типичен диалектически икономически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant typical dialectical ecorenomic ingredients) (*) – два
типични диалектически икореномически ингредиента (ТДИРИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и външна страна на икореномическия предмет (например икореномическа същност
и икореномическо явление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент и външен релевантен
типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент). Те образуват двойка от
градивни типични диалектически икореномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент), наречени градивни релевантни типични диалектически икореномически ингредиенти (вж. реле75
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вантен типичен диалектически икореномически ингредиент). Отделен ТДИРИ
може да се определи като релевантен типичен диалектически икореномически
ингредиент (РТДИРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ТДИРИ. Релевантните ТДИРИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството
на трети ТДИРИ). Когато два ТДИРИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от
вътрешна и външна страна на типичния икореномически предмет (например
икореномическа типосъщност и икореномическа типоформа), те са дерелевантни типични диалектически икореномически ингредиенти. Отделен ТДИРИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент (ДТДИРИ) също само когато е съпоставен с друг отделен
ТДИРИ. Дерелевантните ТДИРИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ТДИРИ, който е
релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и дерелевантните ТДИРИ са съвместими типични диалектически икореномически
ингредиенти (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент), като
първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБИНГРЕДИЕНТИ* (relevant typical dialectical ecorenomic subingredients) –
вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент.
РЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant typical dialectical ecotechnomic ingredients) (*) –
два типични диалектически икотехномически ингредиента (ТДИТИ), които са
подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка от вътрешна и
външна страна на икотехномическия предмет (например икотехномическа
същност и икотехномическо явление). Тогава те съответно са вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент и външен
релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент). Те образуват
двойка от градивни типични диалектически икотехномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент), наречени градивни релевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти
(вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент). Отделен ТДИТИ може да се определи като релевантен типичен диалектически ико76

1162

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически ингредиент (РТДИТИ) само когато е съпоставен с друг отделен
ТДИТИ. Релевантните ТДИТИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството на трети ТДИТИ). Когато два ТДИТИ са подходящи само за
косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване)
като двойка от вътрешна и външна страна на икотехномическия предмет (например икотехномическа същност и икотехномическа форма), те са дерелевантни типични диалектически икотехномически ингредиенти. Отделен
ТДИТИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (ДТДИТИ) също само когато е съпоставен с друг
отделен ТДИТИ. Дерелевантните ТДИТИ са косвено (опосредствено) съчетани (косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ТДИТИ, който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните
и дерелевантните ТДИТИ са съвместими типични диалектически икотехномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са
подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (relevant typical dialectical ecounirenomic ingredients) (*) – два типични диалектически икоуниреномически ингредиента (ТДИУРИ), които са подходящи за пряко (непосредствено) съчетаване като двойка
от вътрешна и външна страна на типичния икоуниреномическия предмет (например икоуниреномическа същност и икоуниреномическо явление). Тогава те
съответно са вътрешен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент и външен релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент). Те образуват двойка от градивни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент), наречени градивни релевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент). Отделен ТДИУРИ може да се
определи като релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (РТДИУРИ) само когато е съпоставен с друг отделен ТДИУРИ. Релевантните ТДИУРИ са пряко (непосредствено) съчетани (без посредничеството
на трети ТДИУРИ). Когато два ТДИУРИ са подходящи само за косвено (опосредствено) съчетаване (не са подходящи за пряко съчетаване) като двойка от
вътрешна и външна страна на икоуниреномическия предмет (например икоу77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическа същност и икоуниреномическа форма), те са дерелевантни типични диалектически икоуниреномически ингредиенти. Отделен ТДИУРИ може да се определи като дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (ДТДИУРИ) също само когато е съпоставен с друг отделен
ТДИУРИ. Дерелевантните ТДИУРИ са косвено (опосредствено) съчетани
(косвеното съчетание е постигнато с посредничеството на трети ТДИУРИ,
който е релевантен по отношение на първия). В този смисъл релевантните и
дерелевантните ТДИУРИ са съвместими типични диалектически икоуниреномически ингредиенти (вж. типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент), като първите са подходящи за пряко съчетаване, а вторите не са
подходящи за пряко съчетаване.
РЕЛЕВАНТНИ ТИПИЧНИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБИНГРЕДИЕНТИ* (relevant typical dialectical ecounirenomic subingredients) – вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
РЕЛЕЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГУЛАТОР* (relay-operated econcmic
regulator) – икономически регулатор с прекъсващо действие, при който се извършва икономическо квантуване по равнище на икономическото въздействие
и който осъществява релейно икономическо регулиране* (relay-operated
econcmic regulation), респ. релейно регулаторно икономическо управление*
(relay-operated regulatory econcmic management /control/). Той е регулираща
икономическа подсистема с релейно действие* (relay-operated regulative
economic subsystem), респ. управляваща икономическа подсистема с релейно
действие* (relay-operated managing /controling/ economic subsystem).
РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relay binary typology of the economic growth) (*) – типология на икономическия растеж, построена съобразно с релейната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж), класификационен критерий на която е обемната идентифицираност
на факторите на икономическия растеж. Според този критерий при релейната бинарна типология се разграничават затворена и отворена тензивност на икономическия растеж. Затворената тензивност на икономическия
растеж (катензивността на икономическия растеж) I е тензивността, формирана от действието на обемно идентифицирани фактори на икономическия
растеж. Тя е форма на проявление на фитензивността на икономическия
78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж. Отворената тензивност на икономическия растеж (оптензивността на икономическия растеж) A е тензивността, формирана от действието на обемно неидентифицирани фактори на икономическия растеж. Тя е
форма на проявление на котенезивността на икономическия растеж. Тяхната
сума е равна на единица (I + A = 1).
Оптензивността на растежа има двояко проявление. Когато е положителна
величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер
(респ. на темпа на растежа), тя е иноптензивност на икономическия растеж
A + ≡ A > 0 (и е форма на проявление на инкотензивността на икономическия
растеж). Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е деоптензивност на икономическия растеж A − ≡ A < 0 (и е форма на проявление на декотензивността на икономическия расткеж). Катензивността на растежа също
има двояко проявление. Когато е положителна величина и следователно съдейства за увеличаване на икономическия ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е инкатензивност на икономическия растеж I + ≡ I > 0 (и е форма на
проявление на инфитензивността на икономическия растеж). Когато е отрицателна величина и следователно съдейства за намаляване на икономическия
ингредер (респ. на темпа на растежа), тя е декатензивност на икономическия
растеж I − ≡ I < 0 (и е форма на проявление на дефитензивността на икономическия растеж).
Основните позиции на релейната бинарна типология на икономическия
растеж [на примера на положителния икономически растеж (y > 0)] са показани в табл. 1. Неговите разновидности са конституирани според съчетанието
между различните значения (изразени в коефициенти) на катензивностите I и
оптензивностите A на растежа, като винаги I + A = 1. Тези значения показват
относителните дялове на катензитетите на икономическия растеж i и оптензитетите на икономическия растеж a в неговия темп y. По-долу са дадени кратки определения на разновидностите на растежа според неговата релейна бинарна типология (вж. тензивен икономически растеж). Всички позиции,
включени в табл. 1-4, са препратки към основни термини в енциклопедията.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Релейна бинарна типология на положителния икономическия растеж [1]
I>1

I =1

1 > I > 0,5

I = 0,5

0,5 > I > 0

I=0

I<0

A<0

A=0

0 < A < 0,5

A = 0,5

0,5 < A < 1

A=1

A>1

Релейнопреходен

Преобладаващо-катензивен
Изцялокатензивен

Предимнокатензивен

Релейноанизотропен
Релейнохипергенен

Релейнонормален

Анизотропнокатензивен

Изцялооптензивен
Релейноанизотропен

Нормалнокатензивен

Релейнонормален

Релейно-изохипогенен
Релейно-хетерогенен

Изотропнокатензивен

Хомогеннокатензивен
Деоптензивен

Предимнооптензивен

Релейно-изотропен

Релейно-хомогенен

Хипергеннокатензивен

Релейнопреходен

Преобладаващо-оптензивен

Релейнопреходен

Релейно-хомогенен
Анизотропнооптензивен

Изотропнооптензивен

Изохипогеннокатензивен

Релейнопреходен

Изохипогеннооптензивен

Хетерогенно-катензивен

Релейнопреходен

Хетерогенно-оптензивен

Безналично-оптензивен

Релейнохипер
генен

Нормалнооптензивен

Хипергеннооптензивен

Хомогеннооптензивен

Иноптензивен
Безналично-катензивен

Инкатензивен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Релейна бинарна типология на положителния икономическия растеж [2]
I>1

I =1

1 > I > 0,5

I = 0,5

0,5 > I > 0

I=0

I<0

A<0

A=0

0 < A < 0,5

A = 0,5

0,5 < A < 1

A=1

A>1

Предимноинкатензивен

Релейнопреходен

Предимноиноптензивен

Изцялоинкатензивен

Преобладаващоинкатензивен

Релейнопреходен

Изцялоиноптензивен

Преобладаващоиноптензивен

Инкатензивен

Деакатензивен
Декатензивен

Адикатензивен
Деаоптензивен

Иноптензивен

Деоптензивен
Хипергеннокатензивен

Адиоптензивен
Нормалнокатензивен

Хипогенно-катензивен

Нормалнооптензивен

Хипогенно-оптензивен

Хипергеннооптензивен

1. Преобладаващо-катензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-голяма от 0,5 (I > 0,5) и оптензивността на растежа е
по-малка от 0,5 (A < 0,5). Разновидност е на инкатензивния икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-катензивният икономически растеж и
предимно-катензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният
икономически растеж, нормално-катензивният икономически растеж и изохипогенно-катензивният икономически растеж, хомогенно-катензивният
икономически растеж и хетерогенно-катензивният икономически растеж
изцяло-инкатензивният икономически растеж и предимно-инкатензивният

81

1167

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж. Същото е като преобладаващо-инкатензивен икономически растеж.
2. Релейно-преходен икономически растеж – когато катензивността на
растежа е равна на 0,5 (I = 0,5) и оптензивността на растежа е равна на 0,5 (A =
0,5). Разновидност е на релейно-изотропния икономически растеж, релейноизохипогенния икономически растеж, релейно-хетерогенния икономически
растеж, инкатензивния икономически растеж и иноптензивния икономически растеж.
3. Преобладаващо-оптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от 0,5 (I < 0,5) и оптензивността на растежа е поголяма от 0,5 (A > 0,5). Разновидност е на иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-оптензивният икономически растеж и
предимно-оптензивният икономически растеж, хипергенно-оптензивният
икономически растеж, нормално-оптензивният икономически растеж и изохипогенно-оптензивният икономически растеж, хомогенно-оптензивният
икономически растеж и хетерогенно-оптензивният икономически растеж,
изцяло-иноптензивният икономически растеж и предимно-иноптензивният
икономически растеж. Същото е като преобладаващо-иноптензивен икономически растеж.
4. Изцяло-катензивен икономически растеж – когато катензивността на
растежа е не по-малка от единица (I ≥ 1) и оптензивността на растежа е не поголяма от нула (A ≤ 0). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и преобладаващоинкатензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропнокатензивният икономически растеж, нормално-катензивният икономически
растеж, хипергенно-катензивният икономически растеж и деоптензивният
икономически растеж. Същото е като хомогенно-катензивен икономически
растеж и изцяло-инкатензивен икономически растеж.
5. Предимно-катензивен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > I > 0,5) и оптензивността на растежа е по-голяма от нула по-малка от 0,5 (0 < A < 0,5). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, реналноизотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически растеж, релейно-хетерогенния икономически растеж, изтропно-катензивния
икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния
икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенно-катензивен икономически растеж, хетеро82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------генно-катензивен икономически растеж и предимно инкатензивен икономически растеж.
6. Предимно-оптензивен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от нула (0,5 > I > 0) и оптензивността
на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < A < 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, реналноизотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически растеж, релейно-хетерогенния икономически растеж, изтропно-оптензивния
икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния
икономически растеж и преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенно-оптензивен икономически растеж, хетерогенно-оптензивен икономически растеж, предимно иноптензивен икономически растеж.
7. Изцяло-оптензивен икономически растеж – когато катензивността на
растежа е не по-голяма от нула (I ≤ 0) и оптензивността на растежа е не помалка от единица (A ≥ 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж и преобладаващоиноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропнооптензивният икономически растеж, нормално-оптензивният икономически
растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж и декатензивният
икономически растеж. Същото е като хомогенно-оптензивен икономически
растеж,и изцяло-иноптензивен икономически растеж.
8. Релейно-анизотропен икономически растеж – когато (а) катензивността на растежа е по-голяма от единица (I > 1) и оптензивността на растежа е помалка от нула (A < 0) или (б) катензивността на растежа е по-малка от нула (I <
0) и оптензивността на растежа е по-голяма от единица (A >1) Разновидност е
на релейно-хомогенния икономически растеж. Същото е като релейнохипергенен икономически растеж.
9. Релейно-изотропен икономически растеж – когато катензивността на
растежа е не по-голяма от единица и не по-малка от нула (1 ≥ I ≥ 0) и оптензивността на растежа е не по-малка от нула и не по-голяма от единица (0 ≤ A ≤
1). Негови разновидности са предимно-катензивният икономически растеж,
предимно-оптензивният икономически растеж, релейно-нормалният икономически растеж, релейно-изохипогенният икономически растеж, релейнохетерогененният икономически растеж, релейно-преходният икономически
растеж, изотропно-катензивният икономически растеж, изотропнооптензивният икономически растеж, нормално-катензивният икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, нормално-оптензивният икономически растеж, изохипогеннокатензивният икономически растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогенно-оптензивният икономически растеж, предимно-инкатензивният икономически растеж и предимно-иноптензивният икономически растеж.
10. Релейно-хипергенен икономически растеж – когато (а) катензивността
на растежа е по-голяма от единица (I > 1) и оптензивността на растежа е помалка от нула (A < 0) или (б) катензивността на растежа е по-малка от нула (I <
0) и оптензивността на растежа е по-голяма от единица (A >1). Разновидност е
на релейно-хомогенния икономически растеж. Същото е като релейноанизотропен икономически растеж.
11. Релейно-нормален икономически растеж – когато (а) катензивността
на растежа е равна на единица (I = 1) и оптензивността на растежа е равна на
нула (A = 0) или (б) катензивността на растежа е равна на нула (I = 0) и оптензивността на растежа е равна на единица (A =1). Разновидност е на релейноизотропния икономически растеж и релейно-хомогенния икономически растеж.
12. Релейно-изохипогенен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > I > 0) и оптензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от единица (0 < A < 1). Разновидност е на релейно-изотропния икономически растеж, инкатензивния
икономически растеж и иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-катензивният икономически растеж, предимнооптензивният икономически растеж, преходният икономически растеж,
изотропно-катензивният икономически растеж, изотропно-оптензивният
икономически растеж, изохипогенно-катензивният икономически растеж,
изохипогенно-оптензивният
икономически
растеж,
хетерогеннокатензивният икономически растеж, хетерогенно-оптензивният икономически растеж, предимно-инкатензивният икономически растеж и предимноиноптензивният икономически растеж. Същото е като релейно-хетерогенен
икономически растеж.
13. Релейно-хомогенен икономически растеж – когато (а) катензивността
на растежа е не по-малка от единица (I ≥ 1) и оптензивността на растежа е не
по-голяма от нула (A ≤ 0) или (б) катензивността на растежа е не по-голяма от
нула (I ≤ 0) и оптензивността на растежа е не по-малка от единица (A ≥ 1). Негови разновидности са изцяло-катензивният икономически растеж, изцялооптензивният икономически растеж, релейно-анизотроприят икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж, релейно-изохипогенният икономически растеж, релейно-нормалният
икономически растеж, анизотропно-катензивният икономически растеж,
анизотропно-оптензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният
икономически растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж,
нормално-катензивният икономически растеж, нормално-оптензивният икономически растеж, хомогенно-катензивният икономически растеж, хомогенно-оптензивният икономически растеж, декатензивният икономически
растеж, декоитензивният икономически растеж, изцяло-катензивният икономически растеж и изцяло-оптензивният икономически растеж.
14. Релейно-хетерогенен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > I > 0) и оптензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от единица (0 < A < 1). Разновидност е на релейно-изотропния икономически растеж, инкатензивния
икономически растеж и иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-катензивният икономически растеж, предимнооптензивният икономически растеж, релейно-преходният икономически растеж, изотропно-катензивният икономически растеж, изотропнооптензивният икономически растеж, изохипогенно-катензивният икономически растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогенно-оптензивният икономически растеж, предимно-инкатензивният икономически растеж и предимно-иноптензивният икономически растеж. Същото е като релейноизохипогенен икономически растеж.
15. Анизотропно-катензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-голяма от единица (I > 1) и оптензивността на растежа е
по-малка от нула (A < 0). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, изцяло-катензивния икономически растеж, релейноанизотропния икономически растеж, релейно-хомогенния икономически растеж, хомогенно-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, хомогенно-катензивния икономически растеж, инкатензивния
икономически растеж, изцяло-инкатензивния икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Същото е като хипергеннокатензивен икономически растеж и деоптензивен икономически растеж.
16. Анизотропно-оптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от нула (I < 0) и оптензивността на растежа е поголяма от единица (A > 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния
икономически растеж, изцяло-оптензивния икономически растеж, релейно85
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------анизотропния икономически растеж, релейно-хомогенния икономически растеж, хомогенно-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж, хомогенно-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж, изцяло-кокатензивния икономически растеж и
преобладаващо-кокатензивния икономически растеж. Същото е като хипергенно-оптензивен икономически растеж и декатензивен икономически растеж.
17. Изотропно-катензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 (1 ≥ I > 0,5) и оптензивността на растежа е не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (0 ≤ A < 0,5).
Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, релейно-изотропния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж
и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-катензивния икономически растеж, нормално-катензивния
икономически растеж, изохипогенно-катензивния икономически растеж, хетерогенно-катензивния икономически растеж и предимно-инкатензивния
икономически растеж.
18. Изотропно-оптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е не по-малка от нула и по-малка от 0,5 (0,5 ≥ I > 0) и оптензивността на растежа е не по-голяма от единица и по-голяма от 0,5 (0,5 ≤ A < 1).
Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, релейно-изотропния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж
и преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-оптензивния икономически растеж, нормално-оптензивния
икономически растеж, изохипогенно-отензивния икономически растеж, хетерогенно-оптензивния икономически растеж и предимно-иноптензивния
икономически растеж.
19. Хипергенно-катензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-голяма от единица (I > 1) и оптензивността на растежа е помалка от нула (A < 0). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, изцяло-катензивния икономически растеж, релейноанизотропния икономически растеж, релейно-хомогенния икономически растеж, хомогенно-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, хомогенно-катензивния икономически растеж, инкатензивния
икономически растеж, изцяло-инкатензивния икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Същото е като анизотропнокатензивен икономически растеж и деоптензивен икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------20. Хипергенно-оптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от нула (I < 0) и оптензивността на растежа е поголяма от единица (A > 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния
икономически растеж, изцяло-оптензивния икономически растеж, релейноанизотропния икономически растеж, релейно-хомогенния икономически растеж, хомогенно-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж, хомогенно-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж, изцяло-кокатензивния икономически растеж и
преобладаващо-кокатензивния икономически растеж. Същото е като анизотропно-оптензивен икономически растеж и декатензивен икономически растеж.
21. Нормално-катензивен икономически растеж (същото като катензивен
икономически растеж или още вътрешен икономически растеж) – когато катензивността на растежа е равна на единица (I = 1) и оптензивността на растежа е равна на нула (A = 0). Разновидност е на преобладаващо-катензивния
икономически растеж, изцяло-катензивния икономически растеж, релейноизотропния икономически растеж, релейно-хомогенния икономически растеж, изотропно-катензивния икономически растеж, хомогенно-катензивния
икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, изцялоинкатензивния икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж.
22. Нормално-оптензивен икономически растеж (същото като оптензивен
икономически растеж или още външен икономически растеж) – когато катензивността на растежа е равна на нула (I = 0) и оптензивността на растежа е
равна на единица (A = 10). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния
икономически растеж, изцяло-оптензивния икономически растеж, релейноизотропния икономически растеж, релейно-хомогенния икономически растеж, изотропно-оптензивния икономически растеж, хомогенно-оптензивния
икономически растеж, иноптензивния икономически растеж, изцялоиноптензивния икономически растеж и преобладаващо-инкокатензивния икономически растеж.
23. Изохипогенно-катензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > I > 0,5) и оптензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (0 < A < 0,5).
Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически растеж,
релейно-хетерогенния икономически растеж, изотропно-катензивния иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж.
Същото е като предимно-катензивен икономически растеж, хетерогеннокатензивен икономически растеж и предимно-инкатензивен икономически
растеж.
24. Изохипогенно-оптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от 0 (0,5 > I > 0) и оптензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < A < 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, релейноизотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически растеж, релейно-хетерогенния икономически растеж, изотропно-оптензивния
икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния
икономически растеж и преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Същото е като предимно-оптензивен икономически растеж, хетерогенно-оптензивен икономически растеж и предимно-иноптензивен икономически
растеж.
25. Хомогенно-катензивен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е не по-малка от единица (I ≥ 1) и оптензивността на растежа е не
по-голяма от нула (A ≤ 0). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и преобладаващоинкатензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропнокатензивният икономически растеж, нормално-катензивният икономически
растеж, хипергенно-катензивният икономически растеж и деоптензивният
икономически растеж. Същото е като изцяло-катензивен икономически растеж и изцяло-инкатензивен икономически растеж.
26. Хомогенно-оптензивен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е не по-голяма от нула (I ≤ 0) и оптензивността на растежа е не помалка от единица (A ≥ 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж и преобладаващоиноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропнооптензивният икономически растеж, нормално-оптензивният икономически
растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж и декатензивният
икономически растеж. Същото е като изцяло-оптензивен икономически растеж,и изцяло-иноптензивен икономически растеж.
27. Хетерогенно-катензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > I > 0,5) и оптензивността на растежа е по-голяма от нула и по-малка от 0,5 (0 < A < 0,5).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, релейно-изотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически
растеж,
релейно-хетерогенния
икономически
растеж,
изотропнокатензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж,
иноптензивния икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Същото е като предимно-катензивен икономически растеж, изохипогенно-катензивен икономически растеж и предимноинкатензивен икономически растеж.
28. Хетерогенно-оптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от 0 (0,5 > I > 0) и оптензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < A < 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, релейноизотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически растеж, релейно-хетерогенния икономически растеж, изотропно-оптензивния
икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния
икономически растеж и преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Същото е като предимно-оптензивен икономически растеж, изохипогенно-оптензивен икономически растеж и предимно-иноптензивен икономически растеж.
29. Деоптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-голяма от единица (I > 1) и оптензивността на растежа е по-малка от
нула (A < 0). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически
растеж, изцяло-катензивния икономически растеж, релейно-анизотропния
икономически растеж, релейно-хомогенния икономически растеж, хомогеннокатензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж,
хомогенно-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически
растеж, изцяло-инкатензивния икономически растеж и преобладаващоинкатензивния икономически растеж. Същото е като анизотропнокатензивен икономически растеж и хипергенно-катензивен икономически
растеж.
30. Иноптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от единица (I < 1) и оптензивността на растежа е по-голяма от
нула (A > 0). Негови разновидности са преходният икономически растеж,
преобладаващо-оптензивният
икономически
растеж,
предимнооптензивният икономически растеж, изцяло-оптензивният икономически
растеж, изотропно-оптензивният икономически растеж, анизотропнооптензивният икономически растеж, изохипогенно-катензивният икономи89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, нормалнооптензивният икономически растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогеннооптензивният икономически растеж, хомогенно-оптензивният икономически
растеж, декатензивният икономически растеж, изцяло-иноптензивният
икономически растеж и преобладаващо-иноптензивният икономически растеж.
31. Инкатензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-голяма от нула (I > 0) и оптензивността на растежа е по-малка от
единица (A < 1). Негови разновидности са преходният икономически растеж,
преобладаващо-катензивният
икономически
растеж,
предимнокатензивният икономически растеж, изцяло-катензивният икономически
растеж, изотропно-катензивният икономически растеж, анизотропнокатензивният икономически растеж, изохипогенно-катензивният икономически растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, нормалнокатензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният икономически
растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогеннооптензивният икономически растеж, хомогенно-катензивният икономически
растеж, деоптензивният икономически растеж, изцяло-инкатензивният
икономически растеж и преобладаващо-инкатензивният икономически растеж.
32. Декатензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от нула (I < 0) и оптензивността на растежа е по-голяма от
единица (A > 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически
растеж, изцяло-оптензивния икономически растеж, релейно-анизотропния
икономически растеж, релейно-хомогенния икономически растеж, хомогеннооптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж,
хомогенно-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически
растеж, изцяло-иноптензивния икономически растеж и преобладаващоиноптензивния икономически растеж. Същото е като анизотропнооптензивен икономически растеж и хипергенно-оптензивен икономически
растеж.
33. Изцяло-инкатензивен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е не по-малка от единица (I ≥ 1) и оптензивността на растежа е не
по-голяма от нула (A ≤ 0). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и преобладаващоинкатензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропно90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------катензивният икономически растеж, нормално-катензивният икономически
растеж, хипергенно-катензивният икономически растеж и деоптензивният
икономически растеж. Същото е като хомогенно-катензивен икономически
растеж и изцяло-катензивен икономически растеж.
34. Изцяло-иноптензивен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е не по-голяма от нула (I ≤ 0) и оптензивността на растежа е не помалка от единица (A ≥ 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж и преобладаващоиноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са анизотропнооптензивният икономически растеж, нормално-оптензивният икономически
растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж и декатензивният
икономически растеж. Същото е като хомогенно-оптензивен икономически
растеж,и изцяло-оптензивен икономически растеж.
35. Предимно-инкатензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от единица и по-голяма от 0,5 (1 > I > 0,5) и оптензивността на растежа е по-голяма от нула по-малка от 0,5 (0 < A < 0,5). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически растеж, релейноизотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически растеж, релейно-хетерогенния икономически растеж, изтропно-катензивния
икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния
икономически растеж и преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенно-катензивен икономически растеж, хетерогенно-катензивен икономически растеж и предимно катензивен икономически
растеж.
36. Предимно-иноптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от 0,5 и по-голяма от нула (0,5 > I > 0) и оптензивността на растежа е по-голяма от 0,5 и по-малка от единица (0,5 < A < 1).
Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически растеж, релейно-изотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически
растеж, релейно-хетерогенния икономически растеж, изтропно-оптензивния
икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, иноптензивния
икономически растеж и преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Същото е като изохипогенно-оптензивен икономически растеж, хетерогенно-оптензивен икономически растеж, предимно оптензивен икономически
растеж.
37. Преобладаващо-инкатензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-голяма от 0,5 (I > 0,5) и оптензивността на растежа е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-малка от 0,5 (A < 0,5). Разновидност е на инкатензивния икономически растеж. Негови разновидности са изцяло-катензивният икономически растеж и
предимно-катензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният
икономически растеж, нормално-катензивният икономически растеж и изохипогенно-катензивният икономически растеж, хомогенно-катензивният
икономически растеж и хетерогенно-катензивният икономически растеж
изцяло-инкатензивният икономически растеж и предимно-инкатензивният
икономически растеж. Същото е като преобладаващо-катензивен икономически растеж.
38. Преобладаващо-иноптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е по-малка от 0,5 (I < 0,5) и оптензивността на растежа е
по-голяма от 0,5 (A > 0,5). Разновидност е на иноптензивния икономически
растеж. Негови разновидности са изцяло-оптензивният икономически растеж и предимно-оптензивният икономически растеж, хипергеннооптензивният икономически растеж, нормално-оптензивният икономически
растеж и изохипогенно-оптензивният икономически растеж, хомогеннооптензивният икономически растеж и хетерогенно-оптензивният икономически растеж, изцяло-иноптензивният икономически растеж и предимноиноптензивният икономически растеж. Същото е като преобладаващооптензивен икономически растеж.
39. Безналично-катензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е равна на нула (I = 0) и оптензивността на растежа е равна на
единица (A = 1). Разновидност е на преобладаващо-оптензивния икономически
растеж, изцяло-оптензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-оптензивния икономически растеж, хомогенно-оптензивния икономически растеж, иноптензивния икономически растеж, изцяло-иноптензивния икономически растеж и
преобладаващо-иноптензивния икономически растеж. Същото е като нормално-оптензивен икономически растеж.
40. Безналично-оптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е равна на единица (I = 1) и оптензивността на растежа е равна
на нула (A = 0). Разновидност е на преобладаващо-катензивния икономически
растеж, изцяло-катензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж, изотропно-катензивния икономически растеж, хомогенно-катензивния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж, изцяло-инкатензивния икономически растеж и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преобладаващо-инкатензивния икономически растеж. Същото е като нормално-катензивен икономически растеж.
41. Деакатензивен икономически растеж – когато катензивносттатензивността на растежа е равна или по-малка от нула (I ≤ 0) и оптензивността на
растежа е равна или по-голяма от единица (A ≥ 1). Разновидност е на иноптензивния икономически растеж и преобладаващо-опкотензивния икономически
растеж. Негови разновидности са анизотропно-оптензивният икономически
растеж, нормално-оптензивният икономически растеж, хипергеннооптензивният икономически растеж, безналично-катензивният икономически растеж, декатензивният икономически растеж. Същото е като изцялооптензивния икономически растеж, хомогенно-оптензивния икономически
растеж и изцяло-иноптензивния икономически растеж.
42. Адикатензивен икономически растеж – когато казивността на растежа
е равна или по-голяма от нула (I ≥ 0) и оптензивността на растежа е равна или
по-малка от единица (A ≤ 1). Негови разновидности са инкатензивният икономически растеж и безналично-катензивният икономически растеж , както и
разновидностите, които са разновидности на инкатензивния растеж.
43. Деаоптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е равна или по-голяма от единица (I ≥ 1) и ексткертензивността на растежа е равна или по-малка от нула (A ≤ 0). Разновидност е на инкатензивния
икономически растеж и преобладаващо-катензивния икономически растеж.
Негови разновидности са анизотропно-катензивният икономически растеж,
нормално-катензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният
икономически растеж, безналично-оптензивният икономически растеж, деоптензивният икономически растеж. Същото е като изцяло-катензивния икономически растеж, хомогенно-катензивни икономически растеж и изцялоинкатензивният икономически растеж.
44. Адиоптензивен икономически растеж – когато катензивността на растежа е равна или по-малка от единица (I ≤ 1) и оптензивността на растежа е
равна или по-голяма от нула (A ≥ 0). Негови разновидности са иноптензивният
икономически растеж и безналично-оптензивният икономически растеж ,
както и разновидностите, които са разновидности на иноптензивния растеж.
45. Хипогенно-катензивен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е по-малка от единица (I < 1) и оптензивността на растежа е поголяма от нула (A > 0). Същото е като иноптензивен икономически растеж и
затова има неговите разновидности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------46. Хипогенно-оптензивен икономически растеж – когато катензивността
на растежа е по-голяма от нула (I > 0) и оптензивността на растежа е по-малка
от единица (A < 1). Същото е като инкатензивен икономически растеж и затова има неговите разновидности.
От тези разновидности се извеждат различни обобщения на понятието за
икономически растеж при релейната бинарна типология, някои от които са посочени по-долу.
1. Преобладаващо-ретензивен икономически растеж с разновидности
преобладаващо-катензивният и преобладаващо-оптензивният икономически
растеж.
2. Изцяло-ретензивен икономически растеж с разновидности изцялокатензивният и изцяло-оптензивният икономически растеж.
3. Предимно-ретензивен икономически растеж с разновидности предимно-катензивният и предимно-оптензивният икономически растеж.
4. Релейно-аизотропен икономически растеж с разновидности релейноанизотропният и релейно-изотропният икономически растеж.
5. Релейно-хигенен икономически растеж с разновидности релейнохипергенният и релейно-хипогенният икономически растеж.
6. Релейно-хеогенен икономически растеж с разновидности релейнохетерогенният и релейно-хомогенният икономически растеж.
7. Анизотропно-ретензивен икономически растеж с разновидности анизотропно-катензивният и анизотропно-оптензивният икономически растеж.
8. Изотропно-ретензивен икономически растеж с разновидности изотропно-катензивният и изотропно-оптензивният икономически растеж.
9. Аизотропно-катензивен икономически растеж с разновидности анизотропно-катензивният и изотропно-катензивният икономически растеж.
10. Аизотропно-оптензивен икономически растеж с разновидности анизотропно-оптензивният и изотропно-оптензивният икономически растеж.
11. Аизотропно-ретензивен икономически растеж с разновидности анизотропно-ретензивният и изотропно-ретензивният икономически растеж, респ.
с разновидности аизотропно-катензивният и аизотропно-оптензивният икономически растеж.
12. Хипергенно-ретензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-катензивният и хипергенно-оптензивният икономически растеж.
13. Нормално-ретензивен икономически растеж с разновидности нормално-катензивният и нормално-оптензивният икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------14. Хипогенно-ретензивен икономически растеж с разновидности хипогенно-катензивният и хипогено-оптензивният икономически растеж.
15. Изохипогенно-ретензивен икономически растеж с разновидности изохипогенно-катензивният и изохипогено-оптензивният икономически растеж.
16. Хигенно-катензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-катензивният и хипогенно-катензивният икономически растеж.
17. Хигенно-оптензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-оптензивният и хипогенно-оптензивният икономически растеж.
18. Хигенно-ретензивен икономически растеж с разновидности хипергенно-ретензивният и хипогенно-ретензивният икономически растеж, респ. с разновидности хигенно-катензивният и хигенно-оптензивният икономически растеж.
19. Хетерогенно-ретензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-катензивният и хетерогенно-оптензивният икономически растеж.
20. Хомогенно-ретензивен икономически растеж с разновидности хомогенно-катензивният и хомогенно-оптензивният икономически растеж.
21. Хеогенно-катензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-катензивният и хомогенно-катензивният икономически растеж.
22. Хеогенно-оптензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-оптензивният и хомогенно-оптензивният икономически растеж.
23. Хеогенно-ретензивен икономически растеж с разновидности хетерогенно-ретензивният и хомогенно-ретензивният икономически растеж, респ. с
разновидности хеогенно-катензивният и хеогенно-оптензивният икономически
растеж.
24. Инретензивен икономически растеж с разновидности инкатензивен и
иноптензивен икономически растеж, респ. с разновидности изцялоинретензивният, предимно-инретензивният и релейно-преходният икономически растеж.
25. Деретензивен икономически растеж с разновидности декатензивният
и деоптензивният икономически растеж.
26. Налично-катензивен икономически растеж с разновидности инкатензивният и декатензивният икономически растеж.
27. Налично-оптензивен икономически растеж с разновидности иноптензивният и деоптензивният икономически растеж.
28. Налично-ретензивен икономически растеж с разновидности наличнокатензивният и налично-оптензивният икономически растеж, респ. с разновидности инретензивният и деретензивният икономически растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------29. Безналично-ретензивен икономически растеж с разновидности безналично-катензивният и безналично-оптензивният икономически растеж.
30. Изцяло-инретензивен икономически растеж с разновидности изцялоинкатензивният и изцяло-иноптензивният икономически растеж, респ. с разновидности деретензивният и нормално-ретензивният икономически растеж.
31. Предимно-инретензивен икономически растеж с разновидности предимно-инкатензивният и предимно-иноптензивният икономически растеж.
32. Преобладаващо-инретензивен икономически растеж с разновидности
преобладаващо-инкатензивният и преобладаващо-иноптензивният икономически растеж.
33. Деаретензивен икономически растеж с разновидности деакатензивният и деаоптензивният икономически растеж.
34. Адиретензивен икономически растеж с разновидности адикатензивният и адиоптензивният икономически растеж.
Когато се маркира участието на даден тип тензивност, без то пряко да се
съпоставя с участието на другия тип тензивност, тогава се построяват релейни
бинарни типологии на икономическия растеж според даденото участие, като се
въвежда определението за тензивностен икономически растеж. Разграничават се релейна бинарна типология на катензивностния икономическия
растеж* (relay binary typology of the catensitial economic growth) (табл. 2), релейна бинарна типология на оптензивностния икономическия растеж*
(relay binary typology of the optensitial economic growth) (табл. 3) и релейна бинарна типология на ретензивностния икономическия растеж* (relay binary
typology of the retensitial economic growth) (табл. 4).
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I>1

I=1

1 > I > 0,5

I = 0,5

0,5 > I > 0

I=0

I<0

Декатензивностен

Адикатензивностен

Деакатензивностен
(субрекатензивностен)
Инкатензивностен

Безналичнокатензивностен

Декатензивностен

Субутвърдено-катензивностен
Миноритарнокатензивностен

Утвърдено-катензивностен

Деакатензивностен

Субпреобладаващо-катензивностен
Непреобладаващокатензивностен
Преобладаващо-катензивностен

Цялостнокатензивностен

Суперцялостнокатензивностен

Достатъчноцялостнокатензивностен

Балансиранокатензивностен

Миноритарнокатензивностен

Деакатензивностен
Безналичнокатензивностен

Декатензивностен

Субцялостно-катензивностен
Частично-катензивностен
Частично-утвърденокатензивностен
Предимнокатензивностен

Балансиранокатензивностен
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I>1

Хипергеннокатензивностен
Хипердостатъчнокатензивностен

I=1

1 > I > 0,5

I = 0,5

0,5 > I > 0

I=0

I<0

Субхипергенно-катензивностен
Нормалнокатензивностен

Хипогенно-катензивностен

Достатъчно-катензивностен
Достатъчнопреобладаващокатензивностен

Субдостатъчно-катензивностен
Непреобладаващоадикатензивностен
Недостатъчноадикатензивностен

Утвърдено-инкатензивностен
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A>1

A=1

1 > A > 0,5

A = 0,5

0,5 > A > 0

A=0

A<0

Деоптензивностен

Адиоптензивностен

Деаоптензивностен
(субиноптензивностен)
Иноптензивностен

Безналичнооптензивностен

Деоптензивностен

Субутвърдено-оптензивностен
Миноритарнооптензивностен

Утвърдено-оптензивностен

Деаоптензивностен

Субпреобладаващо-оптензивностен
Непреобладаващооптензивностен
Преобладаващо-оптензивностен

Цялостнооптензивностен

Суперцялостнооптензивностен

Достатъчноцялостнооптензивностен

Балансиранооптензивностен

Миноритарнооптензивностен

Деаоптензивностен
Безналичнооптензивностен

Деоптензивностен

Субцялостно-оптензивностен
Частично-оптензивностен
Частично-утвърденооптензивностен
Предимнооптензивностен

Балансиранооптензивностен
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A>1

Хипергеннооптензивностен
Хипердостатъчнооптензивностен

A=1

1 > A > 0,5

A = 0,5

0,5 > A > 0

A=0

A<0

Субхипергенно-оптензивностен
Нормалнооптензивностен

Хипогенно-оптензивностен

Достатъчно-оптензивностен
Достатъчнопреобладаващооптензивностен

Субдостатъчно-оптензивностен
Непреобладаващоадиоптензивностен
Недостатъчноадиоптензивностен

Утвърдено-иноптензивностен
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J>1

J=1

1 > J > 0,5

J = 0,5

0,5 > J > 0

J=0

J<0

Деретензивностен

Адиретензивностен

Деаретензивностен
(субинретензивностен)
Инретензивностен

Безналичноретензивностен

Деретензивностен

Субутвърдено-ретензивностен
Миноритарноретензивностен

Утвърдено-ретензивностен

Деаретензивностен

Субпреобладаващо-ретензивностен
Непреобладаващаоретензивностен
Преобладаващо-ретензивностен

Балансираноретензивностен
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Миноритарноретензивностен
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J>1

J=1

Цялостноретензивностен

Суперцялостноретензивностен

Хипергенноретензивностен
Хипердостатъчноретензивностен

Достатъчноцялостноретензивностен

1 > J > 0,5

J = 0,5

0,5 > J > 0

J=0

J<0

Субцялостно-ретензивностен
Частично-ретензивностен
Частично-утвърденоретензивностен
Предимственоретензивностен

Балансираноретензивностен

Миноритарноретензивностен

Деаретензивностен

Безналичноретензивностен

Деретензивностен

Субхипергенно-ретензивностен
Нормалноретензивностен

Хипогенно-ретензивностен

Достатъчно-ретензивностен
Достатъчнопреобладаващоретензивностен

Субдостатъчно-ретензивностен
Непреобладаващоадире тензивностен
Недостатъчноадиретензивностен

Утвърдено-инретензивностен

Субадиретензивностен

Нулево-катензивностният икономически растеж (I = 0) се определя като
безналично-катензивностен
икономически
растеж,
а
нулевооптензивностният икономически растеж (A = 0) – като безналичнооптензивностен икономически растеж. Те са разновидности на по-общото
понятие за безналично-ретензивностен икономически растеж. Инкатензивностният и декатензивностният икономически растеж са разновидности на пообщото понятие за налично-катензивностен икономически растеж, иноптензивностният и деоптензивностният икономически растеж са разновидности на
по-общото понятие за налично-оптензивностен икономически растеж, и инретензивностнияг и деретензивностният икономически растеж са разно102

1188

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности на по-общото понятие за налично-ретензивностен икономически
растеж.
РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
(relay binary typology of the economic growth) (ки) – във:
закрита релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж.
бинарна типология на икономическия растеж);
закрито-нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
открита релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж.
бинарна типология на икономическия растеж);
открито-нехомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
открито-хомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж (вж. бинарна типология на икономическия растеж);
релейна бинарна типология на икономическия растеж;
хеогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж
(вж. бинарна типология на икономическия растеж);
хомогенностна релейна бинарна типология на икономическия растеж
(вж. бинарна типология на икономическия растеж).
РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА КАТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relay binary typology of the catensitial economic
growth) – вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ОПТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relay binary typology of the optensitial economic
growth) – вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА РЕТЕНЗИВНОСТНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relay binary typology of the retertensitial economic
growth) – вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИВНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relay binary typology of the tensity of economic
growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕЙНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ТЕНЗИТЕТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relay binary typology of the tensivity of economic growth)
– вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА АВТОКОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ
(relay-operated economic autocorrelative /autocorrelationary/ function) – вж. релейна икономическа корелационна функция.
РЕЛЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМНА КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ (relay-operated economic cross-correlative /correlationary/ function) – вж.
релейна икономическа корелационна функция.
РЕЛЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ (relayoperated economic correlative /correlationary/ function) – икономическа корелационна функция, която характеризира степента на зависимост между значенията
на случайни икономически процеси и знаците (респ. сигналите като физически
носители на икономическата информация) на тези процеси. Има две основни
разновидности: релейна икономическа автокорелационна и релейна икономическа взаимна корелационна функция. Релейната икономическа автокорелационна функция (вж. релейна икономическа корелационна функция) характеризира степента на зависимост между значенията на случайния икономически процес x(t) в един даден момент от времето t1 и знаците (респ. сигналите
като физически носители на икономическата информация) на този процес sgn
[x(t)] в друг даден момент от времето t2. Тя се определя с израза
*
Rxx
(t1 , t 2 ) = E{[x(t1 ) − E ( x(t1 ))] sgn[x(t 2 ) − E ( x(t 2 ))]} =

= E{[x(t1 ) − m x (t1 )] sgn[x(t 2 ) − m x (t 2 )]},

където mx(t) = E[x(t)] e математическото икономическо очакване на случайния икономически процес x(t). От своя страна релейната икономическа
взаимна корелационна функция (също) характеризира степента на зависимост между значенията на случайния икономически процес x(t) в един даден
момент от времето t1 и знаците (респ. сигналите като физически носители на
информацията) sgn [y(t)] на случайния икономически процес y(t) в друг даден
момент от времето t2. Тя се определя с израза
*
Rxy
(t1 , t 2 ) = E{[x(t1 ) − E ( x(t1 ))] sgn[ y (t 2 ) − E ( y (t 2 ))]} =

[

]

= E {[x(t1 ) − m x (t1 )] sgn y (t 2 ) − m y (t 2 ) },

104

1190

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където mx(t) = E[x(t)] и my(t) = E[y(t)] са математическите очаквания на случайните икономически процеси x(t) и y(t).
Аналогично на разгледани по-горе случаи, релейната икономическа автокорелационна функция и релейната икономическа взаимна корелационна функция на ергодични стационарни и стационарно-свързани случайни икономически процеси x(t) и y(t) са функции на аргумента τ = t1 – t2 (вж. ергодичен икономически процес). Тогава те могат да бъдат изчислени чрез осредняване по
времето на едната реализация, като изразите на автокорелационната и взаимната корелационна функция съответно са
1
τ ) = lim
T → ∞ 2T

*
Rxx
(

1
τ ) = lim
T →∞ 2T

*
Rxy
(

T

∫ [x(t1 ) − mx (t )] sgn[x(t + τ ) − mx (t + τ )]dt ,
t = −T
T

∫ [x(t1 ) − mx (t )] sgn[y(t + τ ) − m y (t + τ )] dt.

t = −T

При случайни икономически процеси x(t) и y(t), които имат нормално съвместно разпределение, зависимостта между релейните и обикновените взаимни
корелационни функции се определя от съотношението
*
Rxy
(τ ) =

2

π

ρ xy (τ )σ x ,

където ρxy(τ) e обикновената нормирана взаимна корелационна функция на
икономическите процеси x(t) и y(t), а σx е средното квадратично отклонение на
процеса x(t).
РЕЛЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА КОРЕЛАЦИОННА ФУНКЦИЯ (relayoperated economic correlative /correlationary/ function) (ки) – във:
релейна икономическа взаимна корелационна функция (вж. релейна
икономическа корелационна функция);
релейна икономическа корелационна функция.
РЕЛЕЙНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (relay-operated economic
correlative /correlationary/ function) – вж. метод на съшиване в икономическите
системи.
РЕЛЕЙНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (relayoperated system of economic management /control/) – система на икономическо
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------управление, в която поне един елемент квантува непрекъснатите икономически
въздействия по равнище. Представлява разновидност на дискретна система
на икономическо управление.
РЕЛЕЙНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (relay-operated econcmic
regulation) – вж. икономически регулатор с прекъсващо действие и релеен
икономически регулатор.
РЕЛЕЙНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ (relay-operated econcmic
management /control/) (ки) – във:
релейно регулаторно икономическо управление (вж. икономически регулатор с прекъсващо действие).
РЕЛЕЙНО РЕГУЛАТОРНО ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (relayoperated regulatory econcmic management /control/) – вж. икономически регулатор с прекъсващо действие.
РЕЛЕЙНО-АИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relay-aisotropic
economic growth) (съкратено от anisotropic и isotropic) (*) – разновидност на
икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който e общо понятие за релейно-анизотропния икономически
растеж и релейно-изотропният икономически растеж, които са негови разновидности. Разновидности на релейно-аизотропния растеж са релейноаизотропният продуктов икономически растеж* (relay-aisotropic product
economic growth), релейно-аизотропният факторов икономически растеж*
(relay-aisotropic factor economic growth), релейно-аизотропният полезностен
икономически растеж* (relay-aisotropic utility economic growth), релейноаизотропният стойностен икономически растеж* (relay-aisotropic value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също релейно-аизотропният стационарен икономически растеж* (relay-aisotropic stationary economic growth) и релейно-аизотропният нестационарен икономически растеж* (relayaisotropic non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически
растеж.
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до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕЙНО-АНИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relayanisotropic economic growth), релейно-хипергенен икономически растеж, (*)
– разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има (а) катензивност на икономическия растеж по-голяма от единица (I > 1) и оптензивност на икономическия
растеж по-малка от нула (A < 0) (това е анизотропно-катензивният икономически растеж) или (б) катензивност на икономическия растеж по-малка от
нула (I < 0) и оптензивност на икономическия растеж по-голяма от единица
(A >1) (това е анизотропно-оптензивният икономически растеж), където I +
A = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че при смяна на посоката на изменение
на тензивността на икономическия растеж (от намаляване към увеличаване
или обратното) свойството му на катензивен растеж се сменя със свойството
му на оптензивен растеж или обратното (вж. икономическа анизотропност).
Затова релейно-анизотропният растеж е общо понатие за анизотропнокатензивен и анизотропно-оптензивен икономически растеж. Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на релейно-хомогенния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на релейно-анизотропния растеж са релейноанизотропният продуктов икономически растеж* (relay-anisotropic product
economic growth), релейно-анизотропният факторов икономически растеж* (relay-anisotropic factor economic growth), релейно-анизотропният полезностен икономически растеж* (relay-anisotropic utility economic growth),
релейно-анизотропният стойностен икономически растеж* (relayanisotropic value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж,
факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж,
стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също релейноанизотропният стационарен икономически растеж* (relay-anisotropic stationary economic growth) и релейно-анизотропният нестационарен икономически растеж* (relay-anisotropic non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
РЕЛЕЙНО-ИЗОТРОПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relay-isotropic
economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има катензив107
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на икономическия растеж не по-голяма от единица и не по-малка от нула (1 ≥ I ≥ 0) и оптензивност на икономическия растеж не по-малка от нула и
не по-голяма от единица (0 ≤ RA ≤ 1), където I + A = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното
за него е, че при смяна на посоката на изменение на тензивността на икономическия растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му
на катензивен (респ. на оптензивен) растеж се запазва (вж. икономическа
изотропност). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на
нейните различни формати. Негови разновидности са предимно-катензивният
икономически растеж, предимно-оптензивният икономически растеж, релейно-нормалният икономически растеж, релейно-изохипогенният икономически растеж, релейно-хетерогененният икономически растеж, релейнопреходният икономически растеж, изотропно-катензивният икономически
растеж, изотропно-оптензивният икономически растеж, нормалнокатензивният икономически растеж, нормално-оптензивният икономически
растеж, изохипогенно-катензивният икономически растеж, изохипогеннооптензивният икономически растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогенно-оптензивният икономически растеж, предимноинкатензивният икономически растеж и предимно-иноптензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на релейно-изотропния растеж са релейно-изотропният
продуктов икономически растеж* (relay-isotropic product economic growth),
релейно-изотропният факторов икономически растеж* (relay-isotropic factor economic growth), релейно-изотропният полезностен икономически растеж* (relay-isotropic utility economic growth), релейно-изотропният
стойностен икономически растеж* (relay-isotropic value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови
разновидности са също релейно-изотропният стационарен икономически
растеж* (relay-isotropic stationary economic growth) и релейно-изотропният
нестационарен икономически растеж* (relay-isotropic non-stationary
economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).
РЕЛЕЙНО-ИЗОХИПОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relayisohypogeneous economic growth), релейно-хетерогенен икономически рас108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна
типология на икономическия растеж), който има катензивност на икономическия растеж по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > I > 0) и оптензивност на икономическия растеж по-голяма от нула и по-малка от единица
(0 < A < 1), където I + A = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че (а) при смяна
на посоката на изменение на тензивността на икономическия растеж (от намаляване към увеличаване или обратното) свойството му на катензивен (респ. на
оптензивен) растеж се запазва (вж. икономическа изотропност) и (б) че неговата зададена ретензивност на икономическия растеж (в т.ч. зададена катензивност на икономическия растеж и зададена оптензивност на икономическия растеж) има ниски (под единица) значения (хипозначения). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на релейно-изотропния икономически растеж, инкатензивния
икономически растеж и иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-катензивният икономически растеж, предимнооптензивният икономически растеж, релейно-преходният икономически растеж, изотропно-катензивният икономически растеж, изотропнооптензивният икономически растеж, изохипогенно-катензивният икономически растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогенно-оптензивният икономически растеж, предимно-инкатензивният икономически растеж и предимно-иноптензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически
растеж.
Разновидности на релейно-изохипогенния растеж са релейноизохипогенният продуктов икономически растеж* (relay-isohypogeneous
product economic growth), релейно-изохипогенният факторов икономически
растеж* (relay-isohypogeneous factor economic growth), релейноизохипогенният полезностен икономически растеж* (relay-isohypogeneous
utility economic growth), релейно-изохипогенният стойностен икономически
растеж* (relay-isohypogeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са
също релейно-изохипогенният стационарен икономически растеж* (relayisohypogeneous stationary economic growth) и релейно-изохипогенният нестационарен икономически растеж* (relay-isohypogeneous non-stationary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен
икономически растеж).

РЕЛЕЙНО-НОРМАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relay-normal
economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има (а) катензивност на икономическия растеж равна на единица (I = 1) и оптензивност
на икономическия растеж равна на нула (A = 0) (това е нормалнокатензивният икономически растеж) или (б) катензивност на икономическия
растеж равна на нула (I = 0) и оптензивност на икономическия растеж равна
на единица (A =1) (това е нормално-оптензивният икономически растеж), където I + A = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е, че зададената ретензивност
на икономическия растеж е винаги равна на единица, прилежащата ретензивност на икономическия растеж е винаги равна на нула [във формирането
на темпа на икономическия растеж y принос има само един фактор на икономическия растеж – или фиксираният фактор на икономическия растеж
(представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж), или
допълващият фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж)]. Затова той е общо понятие
за катензивен икономически растеж (същото като нормално-катензивен растеж) и оптензивен икономически растеж (същото като нормално-оптензивен
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на релейно-хомогенния икономически растеж.
Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на релейно-нормалния растеж са релейно-нормалният
продуктов икономически растеж* (relay-normal product economic growth),
релейно-нормалният факторов икономически растеж* (relay-normal factor
economic growth), релейно-нормалният полезностен икономически растеж* (relay-normal utility economic growth), релейно-нормалният стойностен икономически растеж* (relay-normal value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също релейно-нормалният стационарен икономически растеж* (relay-normal stationary economic growth) и релейно-нормалният нестационарен икономически растеж* (relay-normal non-stationary economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).

РЕЛЕЙНО-ПРЕХОДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relay-transitional
economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има катензивност на икономическия растеж равна на 0,5 (това е балансираната катензивност на икономическия растеж), и оптензивност на икономическия растеж
равна на 0,5 (това е балансираната оптензивност на икономическия растеж)
(вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия
растеж). При него ролята на фиксирания фактор на икономическия растеж
(представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента I = 0,5) във формирането на темпа на
икономическия растеж y (относително представен с единица) е еднаква (изравнена) с ролята на допълващия фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж) (относително изразена чрез коефициента A = 0,5), където I + A = 1 (вж. фактори на
икономическия растеж). Той е преходен между преобладаващо-катензивния
икономически растеж и преобладаващо-оптензивния икономически растеж,
между предимно-катензивния икономически растеж и предимно-оптензивния
икономически растеж, между изотропно-катензивния икономически растеж
и изотропно-оптензивния икономически растеж, между изохипогеннокатензивния икономически растеж и изохипогенно оптензивния икономически
растеж, между хетерогенно-катензивния икономически растеж и хетерогенно-оптензивния икономически растеж. Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните различни формати. Разновидност е на релейноизотропния икономически растеж, релейно-изохипогенния икономически растеж, релейно-хетерогенния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и иноптензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на релейно-преходния растеж са релейно-преходният
продуктов икономически растеж* (relay-transitional product economic
growth), релейно-преходният факторов икономически растеж* (relaytransitional factor economic growth), релейно-преходният полезностен икономически растеж* (relay-transitional utility economic growth), релейнопреходният стойностен икономически растеж* (relay-transitional value
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също релейно-преходният стационарен
икономически растеж* (relay-transitional stationary economic growth) и релейно-преходният нестационарен икономически растеж* (relay-transitional
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж).

РЕЛЕЙНО-ХЕОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relay-heogeneous
economic growth) (съкратено от heterogeneous и homogeneous) (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на
икономическия растеж), който e общо понятие за релейно-хетерогенен икономически растеж и релейно-хомогенен икономически растеж, които са негови разновидности. Разновидности на релейно-хеогенния растеж са релейнохеогенният продуктов икономически растеж* (relay-heogeneous product
economic growth), релейно-хеогенният факторов икономически растеж*
(relay-heogeneous factor economic growth), релейно-хеогенният полезностен
икономически растеж* (relay-heogeneous utility economic growth), релейнохеогенният стойностен икономически растеж* (relay-heogeneous value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също релейно-хеогенният стационарен
икономически растеж* (relay-heogeneous stationary economic growth) и релейно-хеогенният нестационарен икономически растеж* (relay-heogeneous
non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и
нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
РЕЛЕЙНО-ХЕТЕРОГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relayheterogeneous economic growth), релейно-изохипогенен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна
типология на икономическия растеж), който има катензивност на икономическия растеж по-малка от единица и по-голяма от нула (1 > I > 0) и оптензивност на икономическия растеж по-голяма от нула и по-малка от единица
(0 < A < 1), където I + A = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за него е че едновременно
има разнородно положително участие на различни фактори на икономическия
растеж във формирането на темпа на икономическия растеж y – на фикси112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рания фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания
фактор на икономическия растеж), представено от катензивността на растежа, и на допълващия фактор на икономическия растеж (представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж), представено от оптензивността на растежа. Установява се и се изследва с помощта на степенната
динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на
нейните различни формати. Разновидност е на релейно-изотропния икономически растеж, инкатензивния икономически растеж и иноптензивния икономически растеж. Негови разновидности са предимно-катензивният икономически растеж, предимно-оптензивният икономически растеж, релейнопреходният икономически растеж, изотропно-катензивният икономически
растеж, изотропно-оптензивният икономически растеж, изохипогеннокатензивният икономически растеж, изохипогенно-оптензивният икономически растеж, хетерогенно-катензивният икономически растеж, хетерогенно-оптензивният икономически растеж, предимно-инкатензивният икономически растеж и предимно-иноптензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на релейно-хетерогенния растеж са релейнохетерогенният продуктов икономически растеж* (relay-heterogeneous
product economic growth), релейно-хетерогенният факторов икономически
растеж*
(relay-heterogeneous
factor
economic
growth),
релейнохетерогенният полезностен икономически растеж* (relay-heterogeneous
utility economic growth), релейно-хетерогенният стойностен икономически
растеж* (relay-heterogeneous value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също
релейно-хетерогенният стационарен икономически растеж* (relayheterogeneous stationary economic growth) и релейно-хетерогенният нестационарен икономически растеж* (relay-heterogeneous non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
РЕЛЕЙНО-ХИГЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relay-hygeneous
economic growth) (съкратено от hypergeneous и hypogeneous) (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна типология на
икономическия растеж), който e общо понятие за релейно-хипергенен икономически растеж и релейно-хипогенен икономически растеж, които са негови
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности. Разновидности на релейно-хигенния растеж са релейнохигенният продуктов икономически растеж* (relay-hygeneous product
economic growth), релейно-хигенният факторов икономически растеж* (relay-hygeneous factor economic growth), релейно-хигенният полезностен икономически растеж* (relay-hygeneous utility economic growth), релейнохигенният стойностен икономически растеж* (relay-hygeneous value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също релейно-хигенният стационарен
икономически растеж* (relay-hygeneous stationary economic growth) и релейно-хигенният нестационарен икономически растеж* (relay-hygeneous nonstationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически растеж.
РЕЛЕЙНО-ХИПЕРГЕНЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(relayhyperogeneous economic growth), релейно-анизотропен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж (според релейната бинарна
типология на икономическия растеж), който има (а) катензивност на икономическия растеж по-голяма от единица (I > 1) и оптензивност на икономическия растеж по-малка от нула (A < 0) (това е хипергенно-катензивният икономически растеж) или (б) катензивност на икономическия растеж по-малка
от нула (I < 0) и оптензивност на икономическия растеж по-голяма от единица (A >1) (това е хипергенно-оптензивният икономически растеж), където I +
A = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Затова релейно-анизотропният растеж е общо понатие за хипергенно-катензивен и хирергенно-оптензивен икономически растеж. Специфичното за него е, че неговата зададена ретензивност на икономическия растеж
(в т.ч. зададена катензивност на икономическия растеж и зададена оптензивност на икономическия растеж) има високи (над единица) значения (хиперзначения). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста и на нейните
различни формати. Разновидност е на хомогенния икономически растеж. Вж.
тензивен икономически растеж.
Разновидности на релейно-хипергенния растеж са релейно-хипергенният
продуктов икономически растеж* (relay-hyperogeneous product economic
growth), релейно-хипергенният факторов икономически растеж* (relayhyperogeneous factor economic growth), релейно-хипергенният полезностен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж* (relay-hyperogeneous utility economic growth), релейно-хипергенният стойностен икономически растеж* (relay-hyperogeneous
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също релейно-хипергенният
стационарен икономически растеж* (relay-hyperogeneous stationary
economic growth) и релейно-хипергенният нестационарен икономически
растеж* (relay-hyperogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
РЕЛЕЙНО-ХИПОГЕНЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(relayhypogeneous economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който e
общо понятие за хипогенно-катензивният икономически растеж и хипогеннокатензивният икономически растеж, които са негови разновидности; икономически растеж, зададената ретензивност на икономическия растеж (зададената катензивност на икономическия растеж или зададената коитензивност на икономическия растеж) на който е по-малка от единица. Разновидности на релейно-хипогенния растеж са релейно-хипогенният продуктов
икономически растеж* (relay-hypogeneous product economic growth), релейно-хипогенният факторов икономически растеж* (relay-hypogeneous factor
economic growth), релейно-хипогенният полезностен икономически растеж* (relay-hypogeneous utility economic growth), релейно-хипогенният
стойностен икономически растеж* (relay-hypogeneous value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също релейно-хипогенният стационарен
икономически растеж* (relay-hypogeneous stationary economic growth) и релейно-хипогенният нестационарен икономически растеж* (relayhypogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж). Вж. тензивен икономически
растеж.
РЕЛЕЙНО-ХОМОГЕНЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ*
(relayhomogeneous economic growth) (*) – разновидност на икономическия растеж
(според релейната бинарна типология на икономическия растеж), който има
(а) катензивност на икономическия растеж не по-малка от единица (I ≥ 1) и
115

1201

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оптензивност на икономическия растеж не по-голяма от нула (A ≤ 0), или (б)
катензивност на растежа не по-голяма от нула (I ≤ 0) и оптензивност на растежа не по-малка от единица (A ≥ 1),където I + A = 1 (вж. тензивност на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Специфичното за
него е че има еднородно положително участие на фактори на икономическия
растеж във формирането на темпа на икономическия растеж y – или само на
фиксирания фактор на икономическия растеж (представляван от идентифицирания фактор на икономическия растеж), представено от катензивността
на растежа, и или само на допълващия фактор на икономическия растеж
(представляван от неидентифицирания фактор на икономическия растеж),
представено от оптензивността на растежа. 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
изцяло-катензивният икономически растеж, изцяло-оптензивният икономически растеж, релейно-анизотроприят икономически растеж, релейноизохипогенният икономически растеж, релейно-нормалният икономически
растеж, анизотропно-катензивният икономически растеж, анизотропнооптензивният икономически растеж, хипергенно-катензивният икономически
растеж, хипергенно-оптензивният икономически растеж, нормалнокатензивният икономически растеж, нормално-оптензивният икономически
растеж, хомогенно-катензивният икономически растеж, хомогеннооптензивният икономически растеж, декатензивният икономически растеж,
декоитензивният икономически растеж, изцяло-катензивният икономически
растеж и изцяло-оптензивният икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на релейно-хомогенния растеж са релейно-хомогенният
продуктов икономически растеж* (relay-homogeneous economic growth), релейно-хомогенният факторов икономически растеж* (relay-homogeneous
factor economic growth), релейно-хомогенният полезностен икономически
растеж* (relay-homogeneous utility economic growth), релейно-хомогенният
стойностен икономически растеж* (relay-homogeneous value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж). Негови разновидности са също релейно-хомогенният стационарен
икономически растеж* (relay-homogeneous stationary economic growth) и релейно-хомогенният нестационарен икономически растеж* (relay-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------homogeneous non-stationary economic growth) (вж. стационарен икономически
растеж и нестационарен икономически растеж).

РЕЛЕЙНОСТЕН ДЕКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic decatensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТЕН ДЕОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic deoptensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТЕН ДЕРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic deretensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (relayneitic economic
growth) – вж. бинарна типология на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТЕН ИНКАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic incatensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТЕН ИНОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic inoptensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТЕН ИНРЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic inretensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic catensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
РЕЛЕЙНОСТЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic optensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕЙНОСТЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic retensivity of the economic growth) – вж. тензитет на икономическия
растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
ТЕНЗИВНОСТ* (relayneitic binary typology of the economic tensity) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (relayneitic binary typology of the economic growth) – вж. бинарна
типология на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА БИНАРНА ТИПОЛОГИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ТЕНЗИТЕТ* (relayneitic binary typology of the economic tensivity) – вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА ДЕКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic decatensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА ДЕОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic deoptensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА ДЕРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic deretensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА ИНКАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic incatensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА ИНОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic inoptensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА ИНРЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (relayneitic inretensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕЛЕЙНОСТНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic catensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic optensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛЕЙНОСТНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(relayneitic retensity of the economic growth) – вж. тензивност на икономическия растеж.
РЕЛИАБИТАНТ (reliabitant) (кд) – във:
икономически релиабитант;
икореномически релиабитант;
икотехномически релиабитант.
РЕЛИАБИТАТ (reliabitate) (кд) – във:
икономически релиабитат;
икореномически релиабитат;
икотехномически релиабитат.
РЕЛИАБИТИТ (reliabitite) (кд) – във:
икономически релиабитит;
икореномически релиабитит;
икотехномически релиабитит.
РЕНИАЛНА ХУМАНОНОМИКА* (renial humanonomy) – вж. хуманономика.
РЕНОМИКА* (renomy) [съкратено от възпроизводствена сфера (reproductional sphere)], възпроизводствена сфера, субномичностна реномика, субномическо-обусловена реномика, (*) – стилизиран израз на понятието за възпроизводствена сфера; обединение на техномиката и субномиката (т.е. на
технологическата сфера и поддържащата сфера); същото като начин на
производство (по К. Маркс); една от съставните части (подсистеми) на
форномиката. Функционира в условията на определящото въздействие на
техномиката, която е техномическа същност на субномиката, и на решаващото
въздействие на субномиката (на социо-базата), която е субномическо явление
на техномиката. Реномиката има възпроизводствена природа – възпроизводст119
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вените фактори и базовите (поддържащите) отношения функционират в производството, размяната, разпределението и потреблението. Затова основните
форми на развитието на реномиката (на възпроизводтвената сфера) се намират в еднозначно съответствие с формите на развитие на поддържането (на
субномиката). Ето защо според възпроизводствения обхват на поддържането се различават следните основни форми (исторически периоди на развитието) на реномиката (на възпроизводствената сфера): (1) конреномика (същото
като консуномичностна реномика), (2) прореномика (същото като прономичностна реномика), (3) икореномика (същото като икономичностна реномика),
(4) ексреномика (същото като ексномичностна реномика), (5) фиреномика
(същото като финомичностна реномика). Всяка от тези основни форми (степени на обхват) е част от предходната форма (на предходната степен на обхват).
Това е причината всяка основна форма според възпроизводствения обхват на
поддържането от своя страна да съдържа различни аналогични форми на възпроизводствената сфера също според възпроизводствения обхват. Затова множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на дадена основна форма (обхват) на възпроизводствената сфера, са подмножество на
множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на предходната основна форма (обхват) при посочената поредност (фиг. 1 и фиг. 2).
Върху тази основа исторически етапи на развитието на реномиката са (1)
непрореномическата конреномика (вж. допълващи форми на реномиката),
(2) неикореномическата прореномика (също), (3) неексреномическата
икореномика (също), (4) нефиреномическата ексреномика (също) и (5) фиреномическата ексреномика (също).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Конреномика

2

(2) Прореномика
(прореномическа
конреномика)

3

(3) Икореномика
(икореномическа
прореномика

4
5

(4) Ексреномика
(ексреномическа
икореномика)
(5) Фиреномика
(фиреномическа
ексреномика

Фиг. 1. Реномика (възпроизводствена сфера) и нейните основни
форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи се сегменти
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Ексномическо
разпределение

Финомическо разпределение

Прономическо
производство

Икономическо
производство

Ексномическо
производство

Финомическо производство

Прономическо
потребление

Икономическо
потребление

Ексномическо
потребление

Финомическо потребление

5. Фиреномика

4. Ексреномика

ІV. Пазарно-икономическо-ограничено поддържане

Икономическо
разпределение

ІІ. Стопанско-ограничено поддържане

Финомическа
размяна

ІІІ. Икономическо-ограничено поддържане

Консуномическо
потребление

Ексномическа
размяна

І. Консуматорско-ограничено поддържане

Финансова
размяна

V. Финансово-пазарно-икономическо-ограничено поддържане

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

Паричните агрегати като стока

Обществено разделение на труда
Разпределение според собствеността

3. Икореномика

Ограниченост на
възпроизв. ресурси

2. Прореномика

Наличие на потребности

1. Конреномика

Фиг. 2. Реномика (възпроизводствена сфера) и нейните основни форми по възпроизводствен
обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез стъпаловидни сегменти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Останалите съставни части (подсистеми) на форномиката, както и
форномиката като цяло се намират под определящото въздействие на субномиката. Тези части (както и социо-базата) се означават като: (1) субномика (същото като социо-база и като поддържаща сфера (субномиката се надгражда
над техномиката); (2) суперномика (същото като надстройка и като супериална сфера) (тя е субномичностна суперномика, което е субномическообусловена суперномика или още субномическо-обусловена супериална сфера)
(суперномиката се надгражда над субномиката); (3) техномика (същото като
сфера на производителните сили и като технологическа сфера или още като
силова сфера) (тя е субномичностна техномика, което е субномическообусловена техномика или още субномическо-обусловена технологическа
сфера) (субномиката се надгражда над техномиката); (4) социономика (същото като социална сфера) (тя е субномичностна социономика, което е субномическо-обусловена социономика или още субномическо-обусловена социална
сфера) (социономиката е обединение на поддържащата сфера и супериалната сфера, т.е. на субномиката и суперномиката). От своя страна форномиката като цяло е същото като обществено-икономическа формация и като
формационна сфера (тя е субномичностна форномика, което е субномическообусловена форномика или още субномическо-обусловена формационна сфера) (форномиката е обединение на технологическата сфера, поддържащата
сфера и супериалната сфера, т.е. на техномиката, субномиката и суперномиката). Съставът на форномиката, в която субномиката има определящо място,
е показан във фиг. 3.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Суперномика
(супериална сфера;
надстройка)
Социономика
(социална
сфера)
Субномика
(поддържаща сфера; социо-база)

Форномика
(формационна
сфера)
Реномика
(възпроизводствена сфера)

Техномика
(технологическа
сфера)
Фиг. 3. Състав на форномиката (на формационната сфера) и мястото на
реномиката в нея

Науката за нуклеарната възпроизводствена сфера е реномикс* (renomics). Реномикс е съставна част от форномикс* (fornomics) (която от своя
страна е науката за нуклеарната форномика, т.е. за нуклеарната формационна
сфера). Вж. форномика и допълващи форми на реномиката.
Реномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика
(първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната
(неразвитата) част от реномиката се определя като реприномика* (reprinomy)
(първична реномика, тъй като над нея няма надградени следващи исторически
форми), а развитата част от реномиката се определя като редевеномика* (redevenomy) (развита реномика, тъй като над нея има надградени следващи исторически форми). Науката за нуклеарната реприномика е реприномикс* (reprinomics), а науката за нуклеарната редевеномика е редевеномикс* (redevenomics).
РЕНОМИКА (renomy) (кд) – във:
допълващи форми на реномиката;
ексномическо-обусловена реномика (същото като ексреномика);
ексномичностна реномика (същото като ексреномика);
икономическо-обусловена реномика (същото като икореномика);
икономичностна реномика (същото като икореномика);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------консуномическо-обусловена реномика (същото като конреномика);
консуномичностна реномика (същото като конреномика);
прономическо-обусловена реномика (същото като прореномика);
прономичностна реномика (същото като прореномика);
реномика;
субномическо-обусловена реномика (същото като реномика);
субномичностна реномика (същото като реномика);
финомическо-обусловена реномика (същото като фиреномика);
финомичностна реномика (същото като фиреномика).
РЕНОМИКС* (renomics) – вж. реномика.
РЕНОМИКС (renomics) (кд) – във:
допълващи форми на реномикс (вж. допълващи форми на реномиката);
реномикс (вж. реномика).
РЕНТА (rent) (кд) – във:
икономическа квазирента (в микр.);
икономическа рента (в микр.);
потребителска рента (в микр.) (същото като потребителски излишък (в
микр.));
пределен приход от реклама (в микр.);
чиста икономическа рента (в микр.).
РЕНТНА ЦЕНА НА КАПИТАЛОВАТА УСЛУГА (rental price of the capital
service) (в микр.), наемна цена на капиталовата услуга (в микр.), – цена на
капиталовата услуга (в микр.) на пазара на капиталовите услуги (в микр.).
Рентната цена е цената, която икономическата единица (в т.ч. и фирмата) заплаща при наемане на наличен капитал (в микр.) [на капиталови блага (в
микр.)], който тя използува производително. Рентната цена на капиталовата
услуга се използува при анализа на фирмената икономика и тогава, когато
икономическата единица притежава капитала (в микр.), тъй като тя може да се
разглежда тази цена като алтернативен разход за употребата на капитала.
РЕПОРТ (report) (в межд.) – същото като форуърдна премия (в межд.).
РЕПРИНОМИКА* (reprinomy) – вж. [1] реномика и [2] форномика;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (repriffective economic
good), пряко първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена икономическа продукция, (*) – икономическо благо, което е
едновременно разновидност на рефективното икономическо благо (прякото
възпроизводствено икономическо благо, редификасното икономическо благо)
и на прифективното икономическо благо (икономическата продукция). Тъй
като пък от своя страна рефективното икономическо благо е едновременно
разновидност на рефикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, а прифективното икономическо благо е едновременно разновидност на прификасното икономическо благо и ефективното икономическо
благо, то, в крайна сметка, репрефективното икономическо благо е едновременно разновидност на (α) рефикасното икономическо благо, (β) ефективното икономическо благо и (γ) прификасното икономическо благо и затова
притежава техните характеристики. Първо (α), реприфективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в различните
фази на икономическото възпроизводство (то е общо понятие за икономическо благо, възникващо в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление, и затова е рефикасно), Второ (β), реприфективното икономическо благо е изход на
подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система,
дейността на която се интерпретира като икономическо възпроизводство (или
на негови фази), в движението си оказва пряко икономическо въздействие
върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически
потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като
ефективно икономическо благо). Трето (γ), след неговото създаване и преди
консумацията (употребата) му реприфективното икономическо благо има относително-самостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно благо, т.е. като прификасно.
Крайното (комплексното) му определение като реприфективно икономическо
благо показва, че то е резултат на реприфективната икономическа дейност*
(repriffective economic activity /work/) (вж. икономическа дейност) и оказва
реприфективно икономическо въздействие върху околната среда. Реприфективното икономическо благо удовлетворява реприфективни икономически
потребности* (repriffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч.
реприфективни икономически потребности на поддържащата и на супериална126
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------та сфера). В областта на реприфективната икономическа дейност, където се
създава реприфективното икономическо благо, се конституира понятието за
икономическа реприфективност със своите многобройни разновидности. Към
тях се числят средната икономическа реприфективност* (average economic
repriffectivity) и пределната икономическа реприфективност* (marginal
economic repriffectivity).
Реприфективното икономическо благо може да бъде както материално
реприфективно икономическо благо* (materal repriffective economic good),
така и нематериално реприфективно икономическо благо* (immateral
repriffective economic good). Съвкупност от реприфективни икономически блага в определен обхват образува реприфективно икономическо богатство*
(repriffective economic wealth) в същия обхват. Негови разновидности са материалното реприфективно икономическо богатство* (materal repriffective
economic wealth) и нематериалното реприфективно икономическо богатство* (immateral repriffective economic wealth).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) една от подразновидностите на реприфективното икономическо благо е иниприфективното икономическо благо (същото като прифекторно икономическо благо, производствена икономическа продукция, първичен икономически продукт), като на него отговаря понятието за икономическа иниприфективност (същото като пряка първична производствена икономическа артипрефикасност, първична производствена икономическа ефективност, първична икономическа ефекторност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
реприфективно икономическо благо се конституират още и съответстващите
на последното понятия за реприфективно консуматорско благо* (repriffective
consumptionary good), реприфективно стопанско благо* (repriffective protoeconomic good), реприфективно пазарно-икономическо благо* (repriffective
marketly-economic good) и реприфективно финасово-пазарно-икономическо
благо* (repriffective financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е
понятието за реприфективно поддържащо благо* (repriffective sustenance
/sustaining/ good) (за реприфективно благо при поддържането).
РЕПРИФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО*
economic wealth) – вж. реприфективно икономическо благо.
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File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕПРИФЕКТИВНОСТ (repriffectivity) (кд) – във:
икономическа реприфективност.
РЕПРИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (repriffectual economic
good), първично възпроизводствено икономическо благо, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на рефикасното икономическо
благо и прификасното икономическо благо; работно икономическо благо (артипрефикасно икономическо благо), възникващо в различните фази на икономическото възпроизводство (такова общо понятие за икономическо благо,
възникващо в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление), което след
неговото създаване и преди консумацията (употребата) му има относителносамостоятелна опредметеност и затова може да се интерпретира като първично (“примарно”) ефикасно възпроизводствено благо, т.е. като репрификасно. То е резултат на репрификасната икономическа дейност* (repriffectual
economic activity /work/) [същото като първична възпроизводствена икономическа дейност* (primary reproduction economic activity /work/)] (вж. икономическа дейност) и оказва репрификасно икономическо въздействие върху
околната среда. Репрификасното икономическо благо удовлетворява репрификасни икономически потребности* (repriffectual economic needs
/necessities/) на социума (в т.ч. репрификасни икономически потребности на
поддържащата и на супериалната сфера). В областта на репрификасната икономическа дейност, където се създава репрификасното икономическо благо, се
конституира понятието за икономическа репрификасност (същото като първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа репрификасност* (average economic repriffectuality) и пределната икономическа
репрификасност* (marginal economic repriffectuality).
Репрификасното икономическо благо може да бъде както материално
репрификасно икотомическо благо* (materal repriffectual economic good)
[същото като материално първично възпроизводствено икономическо благо* (materal primary reproductional economic good)], така и нематериално репрификасно икономическо благо* (immateral repriffectual economic good) [същото като нематериално първично възпроизводствено икономическо благо*
(immateral primary reproductional economic good)]. Съвкупност от репрификасни икономически блага в определен обхват образува репрификасно икономическо богатство* (repriffectual economic wealth) [същото като първично
128

1214

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводствено икономическо богатство* (primary reproductional economic wealth)] в същия обхват. То се подразделя на материално репрификасно икономическо богатство* (materal repriffectual economic wealth) и нематериално репрификасно икономическо богатство* (immateral repriffectual
economic wealth).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) една от подразновидностите на репрификасното икономическо благо е инипрификасното икономическо благо (същото като първично производствено икономическо благо), като на него отговаря понятието
за икономическа инипрификасност (същото като първична производствена
икономическа артипрефикасност, първична икономическа инификасност).
Според системната класификация (в зависимост от вътрешносистемната
му принадлежност) (вж. отново функционална икономическа ингредиентност)
подразновидности на репрификасното икономическо благо са (1) реприфективното икономическо благо (същото като пряко първично възпроизводствено
икономическо благо, възпроизводствена икономическа продукция), като на него отговаря понятието за икономическа реприфективност (същото като пряка
първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, първична възпроизводствена икономическа ефективност), и (2) квазиреприфективното
икономическо благо (същото като непряко първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена икономическа сервопродукция), като на него
отговаря понятието за икономическа квазиреприфективност (същото като
непряка първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, първична възпроизводствена икономическа квазиефективност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
репрификасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за репрификасно консуматорско благо* (repriffectual
consumptionary good), репрификасно стопанско благо* (repriffectual protoeconomic good), репрификасно пазарно-икономическо благо* (repriffectual
marketly-economic good) и репрификасно финасово-пазарно-икономическо
благо* (repriffectual financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е
понятието за репрификасно поддържащо благо* (repriffectual sustenance
/sustaining/ good) (за репрификасно благо при поддържането).
РЕПРИФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (repriffectual economic wealth) – вж. репрификасно икономическо благо.

129

1215

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ …
до РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕПРИФИКАСНОСТ (repriffectuality /reprifficacy/) (кд) – във:
икономическа репрификасност.
РЕПРОДУКТИВНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(reproductive assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
РЕПРОДУКТИВНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(reproductive assidecisionary economic system) (ки) – във:
конективна репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
процедурна репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (reproductive
economic subordination) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (reproductive economic
system) (ки) – във:
конективна репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
проконективна репродуктивна икономическа система (вж. определящо
и решаващо в икономиката);
процедурна репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж.
определящо и решаващо в икономиката);
репродуктивна асидецисивна икономическа система (вж. определящо и
решаващо в икономиката).
РЕПРОДУКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ (reproductive
economic subordination) (ки) – във:
конективна репродуктивна икономическа подчиненост (вж. определящо и решаващо в икономиката);
процедурна репродуктивна икономическа подчиненост (вж. определящо и решаващо в икономиката);
репродуктивна икономическа подчиненост (вж. определящо и решаващо в икономиката).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (reseffective economic
good), пряко вторично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена икономическа услуга, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на рефективното икономическо благо (прякото възпроизводствено икономическо благо, редификасното икономическо благо) и на
сефективното икономическо благо (икономическата услуга). Тъй като пък от
своя страна рефективното икономическо благо е едновременно разновидност
на рефикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, а
сефективното икономическо благо е едновременно разновидност на сефикасното икономическо благо и ефективното икономическо благо, то, в крайна
сметка, ресефективното икономическо благо е едновременно разновидност на
(α) рефикасното икономическо благо, (β) ефективното икономическо благо
и (γ) сефикасното икономическо благо и затова притежава техните характеристики. Първо (α), ресефективното икономическо благо е такова работно
икономическо благо, което възниква в различните фази на икономическото
възпроизводство (то е общо понятие за икономическо благо, възникващо в
икономическото производство, икономическата размяна, икономическото
разпределение и икономическото потребление, и затова е рефикасно), Второ
(β), ресефективното икономическо благо е изход на подсистемата на правата
икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която (подсистема) се
интерпретира като икономическо възпроизводство (или на негови фази), в
движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята
го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено
към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо
благо). Трето (γ), след неговото създаване и преди консумацията (употребата)
му ресефективното икономическо благо няма относително-самостоятелна
опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се
интерпретира като вторично (“секондарно”) ефикасно благо, т.е. като сефикасно. Крайното (комплексното) му определение като ресефективно икономическо благо показва, че то е резултат на ресефективната икономическа
дейност* (reseiffective economic activity /work/) (вж. икономическа дейност) и
оказва ресефективно икономическо въздействие върху околната среда. Ресефективното икономическо благо удовлетворява ресефективни икономически
1
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------потребности* (reseffective economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. ресефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната
сфера). В областта на ресефективната икономическа дейност, където се създава ресефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа ресефективност със своите многобройни разновидности. Към тях се
числят средната икономическа ресефективност* (average economic reseffectivity) и пределната икономическа ресефективност* (marginal economic
reseffectivity).
Ресефективното икономическо благо може да бъде само нематериално
ресефективно икономическо благо* (immateral reseffective economic good).
Съвкупност от ресефективни икономически блага в определен обхват образува
ресефективно икономическо богатство* (reseffective economic wealth) в същия обхват. То е нематериално ресефективно икономическо богатство*
(immateral reseffective economic wealth).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) една от подразновидностите на ресефективното икономическо благо е инисефективното икономическо благо (същото като сефекторно икономическо благо, пряко вторично възпроизводствено икономическо благо, производствена икономическа услуга, вторичен икономически
продукт), като на него отговаря понятието за икономическа инисефективност
(същото като пряка вторична производствена икономическа артипрефикасност, вторична производствена икономическа ефективност, вторична икономическа ефекторност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ресефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за ресефективно консуматорско благо* (reseffective
consumptionary good), ресефективно стопанско благо* (reseffective protoeconomic good), ресефективно пазарно-икономическо благо* (reseffective
marketly-economic good) и ресефективно финасово-пазарно-икономическо
благо* (reseffective financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е
понятието за ресефективно поддържащо благо* (reseffective sustenance
/sustaining/ good) (за ресефективно благо при поддържането).
РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (reseffective economic wealth) – вж. ресефективно икономическо благо.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСЕФЕКТИВНОСТ (reseffectivity) (кд) – във:
икономическа ресефективност.
РЕСЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (reseffectual economic good),
вторично възпроизводствено икономическо благо, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на рефикасното икономическо благо и
сефикасното икономическо благо; работно икономическо благо (артипрефикасно икономическо благо), възникващо в различните фази на икономическото
възпроизводство (такова общо понятие за икономическо благо възникващо в
икономическото производство, икономическата размяна, икономическото
разпределение и икономическото потребление), което след неговото създаване
и преди консумацията (употребата) му няма относително-самостоятелна
опредметеност (създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или пък прераства непосредствено в потребление) и затова може да се
интерпретира като вторично (“секондарно”) ефикасно възпроизводствено благо, т.е. като ресефикасно. То е резултат на ресефикасната икономическа
дейност* (reseffectual economic activity /work/) [същото като вторична възпроизводствена икономическа дейност* (secondary reproduction economic
activity /work/)] (вж. икономическа дейност) и оказва ресефикасно икономическо въздействие върху околната среда. Ресефикасното икономическо благо
удовлетворява ресефикасни икономически потребности* (reseffectual
economic needs /necessities/) на социума (в т.ч. ресефикасни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на ресефикасната икономическа дейност, където се създава ресефикасното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа ресефикасност (същото
като вторична възпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа
ресефикасност* (average economic reseffectuality) и пределната икономическа ресефикасност* (average economic reseffectuality).
Репрификасното икономическо благо може да бъде само нематериално
ресефикасно икономическо благо* (immateral reseffectual economic good) [същото като нематериално вторично възпроизводствено икономическо благо* (immateral secondary reproductional economic good)]. Съвкупност от ресефикасни икономически блага в определен обхват образува ресефикасно икономическо богатство* (reseffectual economic wealth) [същото като вторично
възпроизводствено икономическо богатство* (secondary reproductional eco-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic wealth)] в същия обхват. То е нематериално ресеификасно икономическо богатство* (immateral reseffectual economic wealth).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на ресефикасното икономическо
благо са (1) инисефикасното икономическо благо (същото като вторично производствено икономическо благо), като него отговаря понятието за икономическа инисефикасност (същото като вторична производствена икономическа
артипрефикасност, вторична икономическа инификасност), (2) косефикасното икономическо благо (същото като вторично следпроизводствено икономическо благо), като на него отговаря понятието за икономическа косефикасност (същото като вторична следпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична икономическа кофикасност) и други.
Според системната класификация (в зависимост от вътрешносистемната
му принадлежност) (вж. отново функционална икономическа ингредиентност)
подразновидности на ресефикасното икономическо благо са (1) ресефективното икономическо благо (същото като пряко вторично възпроизводствено
икономическо благо, възпроизводствена икономическа услуга) и на него отговаря понятието за икономическа ресефективност (същото като пряка вторична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична възпроизводствена икономическа ефективност), и (2) квазиресефективното икономическо благо (същото като непряко вторично възпроизводствено) икономическо
благо, възпроизводствена икономическа сервоуслуга) и тогава на него отговаря
понятието за икономическа квазиресефективност (същото като непряка вторична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична възпроизводствена икономическа квазиефективност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ресефикасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за ресефикасно консуматорско благо* (reseffectual
consumptionary good), ресефикасно стопанско благо* (reseffectual protoeconomic good), ресефикасно пазарно-икономическо благо* (reseffectual
marketly-economic good) и ресефикасно финасово-пазарно-икономическо
благо* (reseffectual financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е
понятието за ресефикасно поддържащо благо* (reseffectual sustenance
/sustaining/ good) (за ресефикасно благо при поддържането).
РЕСЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (reseffectual economic
wealth) – вж. ресефикасно икономическо благо.
4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСЕФИКАСНОСТ (reseffectuality /reprifficacy/) (кд) – във:
икономическа ресефикасност* (economic reseffectuality /reprifficacy/).
РЕСТРИКТИВЕН БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ* (restrictive budget deficit) (в
макр.) [в концепцията за пълния бюджетен дефицит, основан върху пълния
бюджетен баланс (в макр.)] – положение, при което пълният бюджетен дефицит (в макр.) в процент към брутния вътрешен продукт (в макр.) спада (в
макр.).
РЕСТРИКТИВЕН ДЕФИЦИТ (restrictive deficit) (ки) – във:
рестриктивен бюджетен дефицит (в макр.).
РЕСТРИКТИВЕН ЕФЕКТ НА БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ ВЪРХУ АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (restrictive budget-deficit effect on
the aggregate product demand) (в макр.) – намаляване на агрегатното продуктово търсене (в макр.) под въздействие на спадането на бюджетния дефицит
(в макр.) [респ. под въздействие на нарастването на бюджетния суфицит (в
макр.)].
РЕСТРИКТИВЕН ЕФЕКТ НА ПРЕДЕЛНАТА ДАНЪЧНА СТАВКА
ВЪРХУ АГРЕГАТНОТО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (restrictive effect
of marginal tax rate on the aggregate product supply) (в макр.) – намаляване на
агрегатното продуктово предлагане (в макр.) под въздействие на увеличаване
на пределната данъчна ставка (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (restrictive fiscal policy) (в
макр.), бюджетна рестрикция (в макр.), – намаляване на бюджетния дефицит [намаляване на правителствените разходи (в макр.) или увеличаване на
данъците (в макр.)], което при постоянни други условия съдействува за намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. на реалния брутен национален продукт (в макр.), както и на дохода (в макр.), т.е. за
отслабване на макроикономическата активност (в макр.), а също така и за
увеличаване на равнището на безработицата (в макр.). Тя е един от типовете
бюджетна политика (в макр.) и представлява една от формите на проявление
на рестриктивната макроикономическа политика (в макр.). Нейни разновидности са рестриктивната данъчна политика (в макр.) и рестриктивната
политика на правителствените разходи (в макр.), както и рестриктината
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едностранна бюджетна политика (в макр.) и рестриктивната комбинирана
бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (restrictive budget policy) (ки)
– във: рестриктивна едностранна бюджетна политика (в макр.);
РЕСТРИКТИВНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (restrictive fiscal policy) (ки)
– във:
рестриктивна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна едностранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictive fiscal-exchange-rate policy) (в межд.), бюджетно-валутнокурсова рестрикция (в межд.), (*) – бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.), която при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен
вътрешен продукт (в макр.) [на брутния доход (в макр.)]. Тя е един от типовете антинеутрална бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.). Проявява
се в два основни вида: като рестриктивноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.) [същото като рестриктивноориентирана
еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.)] и като рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНА БЮДЖЕТНОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive fiscal-one-sided macroeconomic policy) (в
межд.) (*) – рестриктивна бюджетна политика (в макр.), която се осъществява при отсъствие на други макроикономически политики (в макр.) [при отсъствие на парична политика (в макр.) и на валутнокурсова политика (в
межд.)]. Специфично за нея е, че при постоянни други условия предизвиква
намаляване на макроикономическата активност (в макр.), т.е. води до абсолютно намаление в съвкупния обем на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.). Тя е една от формите рестриктивната едностранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА* (restrictive
fiscal-monetary policy) (в макр.), бюджетно-парична рестрикция (в макр.),
6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(*) – бюджетно-парична политика (в макр.), която при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.)
[на брутния доход (в макр.)]. Тя е един от типовете антинеутрална бюджетно-парична политика (в макр.). Проявява се в два основни вида: като рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.) [същото като
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.)] и като рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парична
политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictive fiscal-monetary-exchange-rate policy) (в межд.), бюджетно-парично-валутнокурсова рестрикция (в межд.), (*) – бюджетнопарично-валутнокурсова политика (в межд.), която при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.)
[на брутния доход (в макр.)]. Тя е един от типовете антинеутрална бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.). Проявява се в два основни
вида: като рестриктивноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.) [същото като рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.)] и като рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНА ВАЛУТНА ИНТЕРВЕНЦИЯ (restrictive intervention of
exchange market) (ки) – във:
рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция (в межд.);
стерилизираща рестриктивна валутна интервенция (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА
ВАЛУТНОКУРСОВА
ПОЛИТИКА*
(restrictive
exchange-rate policy) (в межд.), валутнокурсова рестрикция (в межд.), (*) –
валутнокурсова политика (в межд.), която при постоянни други условия съдействува за спадане на макроикономическата активност (в макр.), т.е. води
до намаляване на съвкупния обем на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.) [на брутния доход (в макр.)].
РЕСТРИКТИВНА ВАЛУТНОКУРСОВОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive exchange-rate-one-sided macroeconomic policy) (в межд.) (*) – рестриктивна валутнокурсова политика (в
макр.), която се осъществява при отсъствие на други макроикономически по7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------литики (в макр.) [при отсъствие на бюджетна политика (в макр.) и на валутнокурсова политика (в межд.)]. Специфично за нея е, че при постоянни други
условия предизвиква намаляване на макроикономическата активност (в
макр.), т.е. води до абсолютно намаление в съвкупния обем на реалния брутен
вътрешен продукт (в макр.). Тя е една от формите рестриктивната едностранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА (restrictive tax policy) (в макр.),
данъчна рестрикция (в макр.), – увеличаване на данъците (в макр.), което
при постоянни други условия съдействува за намаляване на обема на реалния
брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. на реалния брутен национален продукт (в макр.), както и на дохода (в макр.), т.е. за отслабване на макроикономическата активност (в макр.), а също така и за увеличаване на равнището на
безработицата (в макр.). Тя е един от типовете данъчна политика (в макр.) и
представлява една от формите на проявление на рестриктивната бюджетна
политика (в макр.), а оттам – и на рестриктивната макроикономическа политика (в макр.) изобщо. Нейни разновидности са рестриктивната едностранна данъчна политика (в макр.) и рестриктивната комбинирана данъчна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА (restrictive tax policy) (ки) – във:
рестриктивна данъчна политика (в макр.);
рестриктивна едностранна данъчна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана данъчна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictive
two-sided fiscal policy) (в макр.), двустранна бюджетна рестрикция (в макр.),
(*) – двустранна бюджетна политика (в макр.), която при постоянни други
условия предизвиква намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.) [на брутния доход (в макр.)] и на автономните разходи [на автономното продуктово търсене (в макр.)]. Същото е като рестриктивна комбинирана
бюджетна политика (в макр.). Тя е един от типовете антинеутрална двустранна бюджетна политика (в макр.). Проявява се в два основни вида: като
рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.) [същото
като рестриктивноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.)] и като рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика (в макр.).

8

1225

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНА ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive two-sided macroeconomic policy) (в межд.), двустранна
макроикономическа рестрикция (в межд.), (*) – двустранна макроикономическа политика (в межд.), която при постоянни други условия предизвиква
намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [на брутния доход
(в макр.)]. Тя е един от типовете антинеутрална двустранна макроикономическа политика (в межд.). Проявява се в два основни вида: като рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) [същото като рестриктивноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.)] и като рестриктивноориентирана разнотипна двустранна
макроикономическа политика (в межд.). Форми на рестриктивната двустранна
макроикономическа политика са (1) рестриктивната бюджетно-парична политика (в макр.), (2) рестриктивната бюджетно-валутнокурсова политика
(в межд.) и (3) рестриктивната парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА ДВУСТРАННА ПОЛИТИКА (restrictive two-sided policy)
(ки) – във:
рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна двустранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА ЕДНОСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictive one-sided budget policy) (в макр.) (*) – едностранна бюджетна политика
(в макр.), която при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [на брутния доход (в макр.)] и на
автономните разходи [на автономното продуктово търсене (в макр.)]; увеличаване на размера на данъците (в макр.) без промяна във величината правителствените разходи (в макр.) или намаляване на размера на правителствените разходи (в макр.) без промяна във величината на данъците (в макр.).
Нейни разновидности са рестриктивната едностранна данъчна политика (в
макр.) и рестриктивната едностранна политика на правителствените разходи (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА ЕДНОСТРАННА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА* (restrictive
one-sided tax policy) (в макр.) – едностранна данъчна политика (в макр.), която
при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [на брутния доход (в макр.)] и на автономните разходи [на автономното продуктово търсене (в макр.)]; увеличаване на размера
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на данъците (в макр.) без промяна във величината правителствените разходи
(в макр.).
РЕСТРИКТИВНА ЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive one-sided macroeconomic policy) (в межд.) (*) – макроикономическа политика (в макр.), която едновременно е едностранна макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика
(в макр.); макроикономическа политика (в макр.), която се осъществява само
при провеждането на една от нейните форми – или само на бюджетна политика (в макр.) [тогава тя е рестриктивна бюджетноедностранна макроикономическа политика (в межд.)], или само на парична политика (в макр.) [тогава тя е рестриктивна паричноедностранна макроикономическа политика (в
межд.)], или само на валутнокурсова политика (в межд.) [тогава тя е рестриктивна валутнокурсовоедностранна макроикономическа политика (в
межд.)], като, наред с това, при постоянни други условия предизвиква намаляване на макроикономическата активност (в макр.), т.е. води до абсолютно
намаление в съвкупния обем на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА ЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (monetary-one-sided macroeconomic policy) (ки) – във:
рестриктивна бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивна валутнокурсовоедностранна макроикономическа политика
(в межд.);
рестриктивна едностранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна паричноедностранна макроикономическа политика (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНА ЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА (restrictive one-sided policy) (ки) – във:
рестриктивна бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивна валутнокурсовоедностранна макроикономическа политика
(в межд.);
рестриктивна едностранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна едностранна данъчна политика (в макр.);
рестриктивна едностранна макроикономическа политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивна едностранна политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивна паричноедностранна макроикономическа политика (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНА ЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ* (restrictive one-sided government-expenditure policy) (в
макр.) (*) – едностранна политика на правителствените разходи (в макр.),
която при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [на брутния доход (в макр.)] и на автономните разходи [на автономното продуктово търсене (в макр.)]; намаляване на
размера на правителствените разходи (в макр.) без промяна във величината
на данъците (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ (restrictive intervention) (ки) – във:
рестриктивна интервенция на валутния пазар (в межд.) (същото като
рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция (в межд.));
рестриктивна нестерилизираща интервенция на открития пазар (в
межд.) (същото като рестриктивна нестерилизираща операция на открития
пазар (в межд.));
стерилизираща рестриктивна валутна интервенция (в межд.);
стерилизираща рестриктивна интервенция на открития пазар (в межд.)
(същото като стерилизираща експанзионистична валутна интервенция (в
межд.)).
РЕСТРИКТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (restrictive
intervention in the foreign exchange market) (в межд.) – същото като рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР (expansionary
open market intervention) (ки) – във:
рестриктивна нестерилизираща интервенция на открития пазар (в
межд.) (същото като рестриктивна нестерилизираща операция на открития
пазар (в межд.));
стерилизираща рестриктивна интервенция на открития пазар (в межд.)
(същото като стерилизираща експанзионистична валутна интервенция (в
межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictive combined fiscal policy) (в макр.), комбинирана бюджетна рестрикция (в
макр.), (*) – тип комбинирана бюджетна политика (в макр.), която чрез
едновременна (съвместна) промяна на дънъците (в макр.) и правителтвените
разходи (в макр.) и при постоянни други условия съдействува за намаляване на
макроикономическата активност (в макр.) [за намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. на дохода (в макр.)]. При нея
намаляването на макроикономическата активност може да се дължи алтернативно на едновременно (1) намаляване на правителствените разходи (в макр.)
и нарастване на данъците (в макр.), (2) намаляване на правителствените разходи и по-бавно от това намаляване на данъците, (3) нарастване на правителствените разходи и по-бързо от това нарастване на данъците [необходимото съотношение между скоростите на изменение на данъците и правителствените
разходи в (2) и (3) е в зависимост от съотношението между данъчния мултипликатор (в макр.) и мултипликатора на автономното продуктово търсене (в
макр.), т.е. от пределната склонност към потребление (в макр.)]. Рестриктивната комбинирана бюджетна политика е разновидност на рестриктивната
бюджтна политика (в макр.). Нейни разновидности (частни случаи) са рестриктивната комбинирана данъчна политика (в макр.) и рестриктивната
комбинирана политика на правителствените разходи (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА КОМБИНИРАНА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА* (restrictive
combined tax policy) (в макр.) (*) – тип комбинирана данъчна политика (в
макр.) [тип данъчна политика (в макр.), която е съставна част на комбинирана
бюджетна политика (в макр.)], която чрез увеличаване на размера на данъците (в макр.) и при постоянни други условия съдействува за намаляване на
макроикономическата активност (в макр.) [за намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. на дохода (в макр.)], независимо от това дали съвместното й осъществяване със съпътствуващата я комбинирана политика на правителствените разходи (в макр.) [т.е. независимо от това дали комбинираната бюджетна политика (в макр.) като цяло] постига или
не постига рестриктивен ефект [независимо от това дали е налице или не е налице рестриктивна комбинираната бюджетна политика (в макр.)]. Тя е разновидност на рестриктивната данъчна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive combined macroeconomic policy) (в межд.), комбинира12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на макроикономическа рестрикция (в межд.), (*) – комбинирана макроикономическа политика (в межд.), която при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [на брутния
доход (в макр.)]. Тя е един от типовете антинеутрална комбинирана макроикономическа политика (в межд.). Проявява се в два основни вида: като рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.)
[същото като рестриктивноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.)] и като рестриктивноориентирана разнотипна
комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (restrictive combined policy) (ки) – във:
рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана данъчна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.).
РЕСТРИКТИВНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ* (restrictive combined government-expenditure policy) (в
макр.) (*) – тип комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.) [тип политика на правителствените разходи (в макр.), която е съставна
част на комбинирана бюджетна политика (в макр.)], която чрез намаляване на
размера на правителствените разходи (в макр.) и при постоянни други условия съдействува за намаляване на макроикономическата активност (в макр.)
[за намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ.
на дохода (в макр.)], независимо от това дали съвместното й осъществяване
със съпътствуващата я комбинирана данъчна политика (в макр.) [т.е. независимо от това дали комбинираната бюджетна политика (в макр.) като цяло]
постига или не постига рестриктивен ефект [независимо от това дали е налице
или не е налице рестриктивна комбинираната бюджетна политика (в
макр.)]. Тя е разновидност на рестриктивната политика на правителствените разходи (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (restrictive
macroeconomic policy) (в макр.), макроикономическа рестрикция (в макр.),
– макроикономическа политика (в макр.), която при постоянни други условия
тя съдействува за намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт
13
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.) [респ. на реалния брутния национален продукт (в макр.)], т.е. за отслабване на макроикономическата активност (в макр.). Представлява една от
формите на антинеутралната макроикономическа политика (в макр.). Нейни
разновидности са рестриктивната бюджетна политика (в макр.) [в т.ч. рестриктивната данъчна политика (в макр.) и рестриктивната политика на
правителствените разходи (в макр.)], рестриктивната парична политика (в
макр.) и рестриктивната валутнокурсова политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (one-sided
macroeconomic policy) (ки) – във:
рестриктивна бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивна валутнокурсовоедностранна макроикономическа политика
(в межд.);
рестриктивна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна едностранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна макроикономическа политика (в макр.);
рестриктивна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна паричноедностранна макроикономическа политика (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНА МНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive multiform macroeconomic policy) (в межд.), многостранна макроикономическа рестрикция (в межд.), (*) – многостранна макроикономическа политика (в межд.), която при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.) [на
брутния доход (в макр.)]. Тя е един от типовете антинеутрална многостранна
макроикономическа политика (в межд.). Проявява се в два основни вида: като
рестриктивноеднотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.) [същото като рестриктивноориентирана еднотипна многостранна
макроикономическа политика (в межд.)] и като рестриктивноориентирана
разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА МНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (restrictive multiform
policy) (ки) – във:
рестриктивна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНА НЕСТЕРИЛИЗИРАЩА ВАЛУТНА ИНТЕРВЕНЦИЯ*
(restrictive non-sterilizing intervention of exchange market) (в межд.), рестриктивна нестерилизираща операция на валутния пазар (в межд.), рестриктивна интервенция на валутния пазар (в межд.), – интервенция на валутния пазар (в межд.), при която централната банка (в макр.) продава на частните икономически агенти (респ. на частните икономически единици) чуждестранни ценни книги (в межд.) срещу местна валута (в межд.). С това намалява международният компонент на паричната база (в межд.), нараства предлагането на чуждестранните ценни книги (в межд.) от централната банка и
намалява реалната равновесна парична маса (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА НЕСТЕРИЛИЗИРАЩА ИНТЕРВЕНЦИЯ (restrictive
non-sterilizing intervention) (ки) – във:
рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция (в межд.);
рестриктивна нестерилизираща интервенция на открития пазар (в
межд.) (същото като рестриктивна нестерилизираща операция на открития
пазар (в межд.)).
РЕСТРИКТИВНА НЕСТЕРИЛИЗИРАЩА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР* (expansionary non-sterilizing open market intervention) (в межд.) –
същото като рестриктивна нестерилизираща операция на открития пазар (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНА НЕСТЕРИЛИЗИРАЩА ОПЕРАЦИЯ НА ВАЛУТНИЯ
ПАЗАР* (restrictive non-sterilizing operation on foreign exchange market) (в
межд.) – същото като рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция
(в межд.).
РЕСТРИКТИВНА НЕСТЕРИЛИЗИРАЩА ОПЕРАЦИЯ НА ОТКРИТИЯ
ПАЗАР* (restrictive non-sterilizing open market operation) (в межд.), рестриктивна нестерилизираща интервенция на открития пазар (в межд.), рестриктивна операция на открития пазар (в межд.), – интервенция на валутния пазар (в межд.), при която централната банка (в макр.) продава на частните икономически агенти (респ. на частните икономически единици) местни
ценни книги (в межд.). С това намалява вътрешният компонент на паричната
база (в межд.), нараства предлагането на местните ценни книги (в межд.) от
централната банка и намалява реалната равновесна парична маса (в межд.).
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНА ОПЕРАЦИЯ НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР (restrictive operation on foreign exchange market) (ки) – във:
рестриктивна нестерилизираща операция на валутния пазар (в межд.)
(същото като рестриктивна нестерилизираща валутна интервенция (в
межд.));
стерилизираща рестриктивна операция на валутния пазар (в межд.)
(същото като стерилизираща рестриктивна валутна интервенция (в межд.));
рестриктивна нестерилизираща операция на открития пазар (в межд.);
стерилизираща рестриктивна операция на открития пазар (в межд.)
(същото като стерилизираща експанзионистична валутна интервенция (в
межд.)).
РЕСТРИКТИВНА ОПЕРАЦИЯ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР* (restrictive open
market operation) (в межд.) – същото като рестриктивна нестерилизираща
операция на открития пазар (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА
(restrictive direct condition of the fiscal policy) (ки) – във:
рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетната политика (в
макр.);
рестриктивномоментна ориентираност на бюджетната политика (в
макр.).
РЕСТРИКТИВНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (restrictive direct condition of the policy) (ки) – във:
рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетната политика (в
макр.);
рестриктивномоментна ориентираност на бюджетната политика (в
макр.).
РЕСТРИКТИВНА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА (restrictive monetary policy) (в
макр.) , парична рестрикция (в макр.), ограничителна парична политика
(в макр.), – икономическа политика на свиване на агрегатното предлагане на
пари (в макр.) и оттам на паричното обръщение (в макр.) [намаляване на паричната маса (в макр.), в частност на паричния агрегат M1 (в макр.)]; един от
типовете парична политика (в макр.) [вж. типове макроикономическа политика (в макр.)]. При постоянни други условия рестриктивната парична политика
съдействува за намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в
16
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до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.), респ. на брутния национален продукт (в макр.), както и на дохода (в
макр.), т.е. за отслабване на макроикономическата активност (в макр.). Представлява форма на проявление на рестриктивната макроикономическа политика (в макр.) [вж. форми на макроикономическата политика (в макр.)] и е
една от разновидностите на антинеутралната парична политика (в макр.). Тя
е една от основните разновидности на паричната политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictive monetary-exchange-rate policy) (в межд.), парично-валутнокурсова
рестрикция (в межд.), (*) – парично-валутнокурсова политика (в межд.), която при постоянни други условия предизвиква намаляване на реалния брутен
вътрешен продукт (в макр.) [на брутния доход (в макр.)]. Тя е един от типовете антинеутрална парично-валутнокурсова политика (в межд.). Проявява се в
два основни вида: като рестриктивноеднотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.) [същото като рестриктивноориентирана еднотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.)] и като рестриктивноориентирана
разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНА ПАРИЧНОЕДНОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive monetary-one-sided macroeconomic policy) (в
межд.) (*) – рестриктивна парична политика (в макр.), която се осъществява
при отсъствие на други макроикономически политики (в макр.) [при отсъствие
на бюджетна политика (в макр.) и на валутнокурсова политика (в межд.)].
Специфично за нея е, че при постоянни други условия предизвиква намаляване
на макроикономическата активност (в макр.), т.е. води до абсолютно намаление в съвкупния обем на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.). Тя е
една от формите рестриктивната едностранна макроикономическа политика
(в межд.).
РЕСТРИКТИВНА ПОЛИТИКА (restrictive policy) (ки) – във:
рестриктивна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивна бюджетноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивна бюджетно-парична политика (в макр.);
рестриктивна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивна валутнокурсова политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивна валутнокурсовоедностранна макроикономическа политика
(в межд.);
рестриктивна данъчна политика (в макр.);
рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна двустранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна едностранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна едностранна данъчна политика (в макр.);
рестриктивна едностранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна едностранна политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана данъчна политика (в макр.);
рестриктивна комбинирана макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивна макроикономическа политика (в макр.);
рестриктивна многостранна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивна парична политика (в макр.);
рестриктивна парична политика (в макр.);
рестриктивна парично-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивна паричноедностранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивна политика на правителствените разходи (в макр.).
РЕСТРИКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ
(restrictive government-expenditure policy) (в макр.), разходна рестрикция (в
макр.), – намаляване на правителствените разходи (в макр.), което при постоянни други условия съдействува за намаляване на обема на реалния брутен
вътрешен продукт (в макр.), респ. на реалния брутен национален продукт (в
макр.), както и на дохода (в макр.), т.е. за отслабване на макроикономическата
активност (в макр.), а също така и за увеличаване на равнището на безработицата (в макр.). Тя е един от типовете политика на правителствените разходи (в макр.) и представлява една от формите на проявление на рестиктивната бюджетна политика (в макр.), а оттам – и на рестиктивната макроикономическа политика (в макр.) изобщо. Нейни разновидности са рестиктивната едностранна политика на правителствените разходи (в макр.) и рес-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиктивната комбинирана данъчна политика на правителствените разходи (в
макр.).
РЕСТРИКТИВНА ПОЛИТИКА НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ
(restrictive government-expenditure policy) (ки) – във:
рестриктивна едностранна политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивна комбинирана политика на правителствените разходи (в
макр.);
рестриктивна политика на правителствените разходи (в макр.).
РЕСТРИКТИВНО ОБЛИГАЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ* (restrictive contractual financing on government
expenditures) (в межд.) – облигационно дефинансиране на правителствените
разходи (в межд.), при което обемът на отпуснатите правителствени (държавни) заеми намалява [правителството обратно изкупува от икономическите
агенти (респ. от икономическите единици) ценни книги (в макр.) по тези заеми)].
РЕСТРИКТИВНО ОБЛИГАЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРИ НЕПЪЛНА ЗАМЕНЯЕМОСТ НА
ЦЕННИТЕ КНИГИ И ПРИ НУЛЕВИ ОТНОСИТЕЛНИ СТАТИЧНИ ВАЛУТНОКУРСОВИ ОЧАКВАНИЯ* (restrictive contractual financing on
government expenditures in imperfeсt substitutability of the securities and in zerorelative static exchange-rate expectations) (в межд.) – вид рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи (в межд.), при което местните ценни книги (в межд.) и чуждестранните ценни книги (в межд.) са с
различен риск и очакваният темп на прираста на номиналния валутен курс (в
межд.) е равен на нула.
РЕСТРИКТИВНО ОБЛИГАЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРИ НЕПЪЛНА ЗАМЕНЯЕМОСТ НА
ЦЕННИТЕ КНИГИ И ПРИ НУЛЕВИ ОТНОСИТЕЛНИ СТАТИЧНИ ВАЛУТНОКУРСОВИ ОЧАКВАНИЯ И ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА МЕСТНАТА
ВАЛУТА* (restrictive contractual financing on government expenditures in
imperfect substitutability of the securities and in zero-relative static exchange-rate
expectations and exchange rate depreciation) (в межд.) – вид рестриктивното
облигационно финансиране на правителствените разходи (в межд.), при кое19
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то (при постоянни други условия) се индуцира покачване на номиналния валутен курс (в межд.) на чуждестранната парична единица, при положение че
местните ценни книги (в межд.) и чуждестранните ценни книги (в межд.) са
с различен риск и очакваният темп на прираста на номиналния валутен курс е
равен на нула.
РЕСТРИКТИВНО ОБЛИГАЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРИ НЕПЪЛНА ЗАМЕНЯЕМОСТ НА
ЦЕННИТЕ КНИГИ И ПРИ НУЛЕВИ ОТНОСИТЕЛНИ СТАТИЧНИ ВАЛУТНОКУРСОВИ ОЧАКВАНИЯ И ПОСКЪПВАНЕ НА МЕСТНАТА
ВАЛУТА* (restrictive contractual financing on government expenditures in
imperfect substitutability of the securities and in zero-relative static exchange-rate
expectations and exchange rate appreciation) (в межд.) – вид рестриктивното
облигационно финансиране на правителствените разходи (в межд.), при което (при постоянни други условия) се индуцира спадане на номиналния валутен
курс (в межд.) на чуждестранната парична единица, при положение че местните ценни книги (в межд.) и чуждестранните ценни книги (в межд.) са с
различен риск и очакваният темп на прираста на номиналния валутен курс е
равен на нула.
РЕСТРИКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ (restrictive financing on government expenditures) (ки) – във:
рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи
(в межд.);
рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания (в межд.);
рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания и обезценяване на местната валута (в
межд.);
рестриктивно облигационно финансиране на правителсдтвените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания и поскъпване на местната валута (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРИ НЕПЪЛНА ЗАМЕНЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ И ПРИ
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------НУЛЕВИ ОТНОСИТЕЛНИ СТАТИЧНИ ВАЛУТНОКУРСОВИ ОЧАКВАНИЯ (restrictive financing on government expenditures in imperfeсt substitutability of the securities and in zero-relative static exchange-rate expectations) (ки) –
във:
рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания (в межд.).
РЕСТРИКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРИ НЕПЪЛНА ЗАМЕНЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ И ПРИ
НУЛЕВИ ОТНОСИТЕЛНИ СТАТИЧНИ ВАЛУТНОКУРСОВИ ОЧАКВАНИЯ И ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ВАЛУТА (restrictive financing on government expenditures in imperfect substitutability of the securities and in
zero-relative static exchange-rate expectations and exchange rate depreciation) (ки)
– във:
рестриктивно облигационно финансиране на правителствените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания и обезценяване на местната валута (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРИ НЕПЪЛНА ЗАМЕНЯЕМОСТ НА ЦЕННИТЕ КНИГИ И ПРИ
НУЛЕВИ ОТНОСИТЕЛНИ СТАТИЧНИ ВАЛУТНОКУРСОВИ ОЧАКВАНИЯ И ПОСКЪПВАНЕ НА МЕСТНАТА ВАЛУТА (restrictive financing
on government expenditures in imperfect substitutability of the securities and in
zero-relative static exchange-rate expectations and exchange rate appreciation) (ки)
– във:
рестриктивно облигационно финансиране на правителсдтвените разходи
при непълна заменяемост на ценните книги и при нулеви относителни статични валутнокурсови очаквания и поскъпване на местната валута (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНОДИНАМИЧНА ОРИЕНТИРАНОСТ (restrictive-dynamicorientatedity) (ки) – във:
рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетната политика (в
макр.);
рестриктивнодинамична
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивнодинамична ориентираност на макроикономическата политика (в межд.);
рестриктивнодинамична ориентираност на парично-валутнокурсовата
политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНОДИНАМИЧНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (restrictively-dynamic-direct condition of the fiscal policy) (в
макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите на комбинираност на
бюджетната политика (в макр.), при които като съвкупен резултат с течение
на времето (при постоянни други условия) се реализира определена тенденция
на намаляване на макроикономическата активност (в макр.), респ. на реалния
брутен вътрешен продукт (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОДИНАМИЧНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (restrictive-dynamic-orientatedity of
the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) [на двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.)], при които като съвкупен резултат с течение на времето (при постоянни други условия) се
реализира определена тенденция на намаляване на макроикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОДИНАМИЧНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (restrictive-dynamic-orientatedity of the fiscalmonetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на комбинираност на
бюджетно-паричната политика (в межд.) [на двустранност на бюджетнопаричната политика (в межд.)], при които като съвкупен резултат с течение
на времето (при постоянни други условия) се реализира определена тенденция
на намаляване на макроикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОДИНАМИЧНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (restrictive-dynamic-orientatedity of the
macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на комбинираност на макроикономическата политика (в межд.) [в т.ч. на двустранност на
макроикономическата политика (в межд.) и многостранност на макроикономическата политика (в межд.)], при които като съвкупен резултат с тече22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние на времето (при постоянни други условия) се реализира определена тенденция на намаляване на макроикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОДИНАМИЧНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (restrictive-dynamic-orientatedity of
the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на
комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) [на двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.)], при които като
съвкупен резултат с течение на времето (при постоянни други условия) се реализира определена тенденция на намаляване на макроикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОДИНАМИЧНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (restrictive-dynamic-orientatedity of the policy) (ки) – във:
рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетната политика (в
макр.);
рестриктивнодинамична
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивнодинамична ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивнодинамична ориентираност на макроикономическата политика (в межд.);
рестриктивнодинамична ориентираност на парично-валутнокурсовата
политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype fiscal policy) (в макр.) (*) – бюджетна политика (в макр.), която едновременно е рестриктивна бюджетна политика (в макр.) и еднотипна
бюджетна политика (в макр.). Проявява се в два основни вида: като рестриктивноеднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.) и като рестриктивноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (restrictivelymonotype fiscal policy) (ки) – във:
рестриктивноеднотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА
БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА
ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype fiscal-exchange-rate policy) (в межд.),
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.), (*) – бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.), при която
самостоятелното и едновременно въздействие на двете включени в нея макроикономически политики [на бюджетната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] върху макроикономическата активност (в макр.) в
страната е в само една посока на намаляване на макроикономическата активност (в макр.), респ. на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.);
макроикономическо положение, при което едновременно са налице еднотипна
бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА*
(restrictively-monotype fiscal-monetary policy) (в макр.), рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в макр.), (*) – бюджетнопарична политика (в макр.), при която самостоятелното и едновременно въздействие на двете включени в нея макроикономически политики [на бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в макр.)] върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в само една посока на намаляване
на макроикономическата активност (в макр.), респ. на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.); макроикономическо положение, при което
едновременно са налице еднотипна бюджетно-парична политика (в макр.) и
рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype fiscal-monetary-exchange-rate
policy) (в межд.), рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.), (*) – бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.), при която самостоятелното и едновременно въздействие на включените в нея макроикономически политики [на бюджетната политика (в макр.), паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] върху макроикономическата активност (в макр.)
в страната е в само една посока на намаляване на макроикономическата активност (в макр.), респ. на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в
макр.); макроикономическо положение, при което едновременно са налице
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype two-sided fiscal policy) (в макр.), рестриктивноориентирана еднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.), (*) –
двустранна бюджетна политика (в макр.), самостоятелното и едновременно
въздействие на чиито различни форми [на данъчната политика (в макр.) и на
политиката на правителствените разходи (в макр.)] върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в само една посока на намаляване на
макроикономическата активност (в макр.), респ. на обема на реалния брутен
вътрешен продукт (в макр.); макроикономическо положение, при което
едновременно са налице еднотипна двустранна бюджетна политика (в
макр.) и рестриктивна бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype two-sided macroeconomic policy)
(в межд.), рестриктивноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.), (*) – двустранна макроикономическа политика
(в межд.), самостоятелното и едновременно въздействие на чиито различни
форми (на двете включени в нея макроикономически политики) върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в само една посока на намаляване на макроикономическата активност (в макр.), респ. на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.); макроикономическо положение, при
което едновременно са налице еднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
Форми на рестриктивноеднотипната двустранна макроикономическа политика
са (1) рестриктивноеднотипната бюджетно-парична политика (в макр.), (2)
рестриктивноеднотипната бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) и
(3) рестриктивноеднотипната парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА ДВУСТРАННА ПОЛИТИКА (restrictively-monotype two-sided policy) (ки) – във:
рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в
межд.).
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до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА ЕДНОСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype one-sided fiscal policy) (в макр.) (*) – бюджетна
политика (в макр.), която едновременно е рестриктивна бюджетна политика
(в макр.) и еднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА ЕДНОСТРАННА ПОЛИТИКА (restrictively-monotype one-sided policy) (ки) – във:
рестриктивноеднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype combined fiscal policy) (в макр.) (*) – еднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.), която въздействува отрицателно върху макроикономическата активност (в макр.), респ. върху обема
на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype combined macroeconomic policy)
(в межд.), рестриктивноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.), (*) – комбинирана макроикономическа политика (в межд.), самостоятелното и едновременно въздействие на чиито различни форми (на всички включени в нея макроикономически политики) върху
макроикономическата активност (в макр.) в страната е в само една посока на
намаляване на макроикономическата активност (в макр.), респ. на обема на
реалния брутен вътрешен продукт (в макр.); макроикономическо положение,
при което едновременно са налице еднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в
макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (restrictively-monotype combined policy) (ки) – във:
рестриктивноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive-monotype macroeconomic policy) (в межд.) (*) – макроикономическа политика (в макр.), която едновременно е рестриктивна макроикономическа политика (в макр.) и еднотипна макроикономическа политика (в макр.).
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Проявява се в два основни вида: като рестриктивноеднотипна едностранна
макроикономическа политика (в межд.) и като рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (restrictively-monotype macroeconomic policy) (ки) – във:
рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивноеднотипна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА МНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype multiform macroeconomic
policy) (в межд.), рестриктивноориентирана еднотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.), (*) – многостранна макроикономическа политика (в межд.), самостоятелното и едновременно въздействие на чиито
различни форми (на включените в нея макроикономически политики) върху
макроикономическата активност (в макр.) в страната е в само една посока на
намаляване на макроикономическата активност (в макр.), респ. на обема на
реалния брутен вътрешен продукт (в макр.); макроикономическо положение,
при което едновременно са налице еднотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в
макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА МНОГОСТРАННА ПОЛИТИКА (restrictively-monotype multiform macroeconomic policy) (ки) – във:
рестриктивноеднотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictively-monotype monetary-exchange-rate policy) (в межд.),
рестриктивноориентирана еднотипна парично-валутнокурсова политика
(в межд.), (*) – парично-валутнокурсова политика (в межд.), при която самостоятелното и едновременно въздействие на двете включени в нея макроикономически политики [на паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата по27
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------литика (в межд.)] върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в само една посока на намаляване на макроикономическата активност (в
макр.), респ. на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.); макроикономическо положение, при което едновременно са налице еднотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОЕДНОТИПНА ПОЛИТИКА (restrictively-monotype policy) (ки) – във:
рестриктивноеднотипна бюджетна политика;
рестриктивноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.);
рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика
(в межд.);
рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивноеднотипна едностранна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивноеднотипна макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноеднотипна многостранна макроикономическа политика (в
межд.);
рестриктивноеднотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНОМОМЕНТНА ОРИЕНТИРАНОСТ (restrictive-momentorientatedity) (ки) – във:
рестриктивномоментна
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивномоментна ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивномоментна ориентираност на макроикономическата политика (в межд.);
рестриктивномоментна ориентираност на парично-валутнокурсовата
политика (в межд.).
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНОМОМЕНТНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА
ПОЛИТИКА* (restrictively-moment-direct condition of the fiscal policy) (в
макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите на комбинираност на
бюджетната политика (в макр.), при които като съвкупен резултат към даден
момент (при постоянни други условия) се реализира намаляване на макроикономическата активност (в макр.), респ. на реалния брутен вътрешен продукт
(в макр.).
РЕСТРИКТИВНОМОМЕНТНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (restrictive-moment-orientatedity of
the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) [на двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.)], при които като съвкупен резултат към даден момент (при постоянни други условия) се реализира намаляване на макроикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОМОМЕНТНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (restrictive-moment-orientatedity of the fiscalmonetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на комбинираност на
бюджетно-паричната политика (в межд.) [на двустранност на бюджетнопаричната политика (в межд.)], при които като съвкупен резултат към даден
момент (при постоянни други условия) се реализира намаляване на макроикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОМОМЕНТНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (restrictive-moment-orientatedity of the
macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на комбинираност на макроикономическата политика (в межд.) [в т.ч. на двустранност на
макроикономическата политика (в межд.) и многостранност на макроикономическата политика (в межд.)], при които като съвкупен резултат към даден момент (при постоянни други условия) се реализира намаляване на макроикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОМОМЕНТНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (restrictive-moment-orientatedity of
the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на
комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.) [на двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.)], при които като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупен резултат към даден момент (при постоянни други условия) се реализира намаляване на макроикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОМОМЕНТНА ОРИЕНТИРАНОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(restrictive-moment-orientatedity of the policy) (ки) – във:
рестриктивномоментна
ориентираност
на
бюджетновалутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивномоментна ориентираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивномоментна ориентираност на макроикономическата политика (в межд.);
рестриктивномоментна ориентираност на парично-валутнокурсовата
политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed fiscal policy) (в макр.) (*) – бюджетна политика (в макр.), която
едновременно е рестриктивна бюджетна политика (в макр.) и ориентирана
бюджетна политика (в макр.). Проявява се в два основни вида: като рестриктивноориентирана еднотипна бюджетна политика (в макр.) и като рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (restrictively-directed fiscal policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВА
ПОЛИТИКА (restrictively-directed fiscal-exchange-rate policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.).
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА (restrictively-directed fiscal-monetary policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.));
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА (restrictively-directed fiscal-monetary-exchangerate policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (restrictively-directed two-sided fiscal policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (restrictively-directed two-sided macroeconomic policy)
(ки) – във:
рестриктивноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ЕДНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed monotype fiscal policy) (в макр.) (*) – бюджетна
политика (в макр.), която едновременно е рестриктивноеднотипна бюджетна политика (в макр.) и ориентирана бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
ЕДНОТИПНА
БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed monotype fiscal31

1248

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------exchange-rate policy) (в межд.) – същото като рестриктивноеднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
ЕДНОТИПНА
БЮДЖЕТНОПАРИЧНА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed monotype fiscal-monetary
policy) (в макр.) – същото като рестриктивноеднотипна бюджетно-парична
политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
ЕДНОТИПНА
БЮДЖЕТНОПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА
ПОЛИТИКА*
(restrictively-directed
monotype fiscal-monetary-exchange-rate policy) (в межд.) – същото като рестриктивноеднотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ЕДНОТИПНА ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed monotype two-sided fiscal
policy) (в макр.) – същото като рестриктивноеднотипна двустранна бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ЕДНОТИПНА ДВУСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed monotype twosided macroeconomic policy) (в межд.) – същото като рестриктивноеднотипна
двустранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ЕДНОТИПНА КОМБИНИРАНА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed monotype
combined macroeconomic policy) (в межд.) – същото като рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ЕДНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (restrictively-directed monotype macroeconomic policy)
(ки) – във:
рестриктивноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана еднотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна многостранна
макроикономическа политика (в межд.)).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ЕДНОТИПНА МНОГОСТРАННА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed monotype
multiform macroeconomic policy) (в межд.) – същото като рестриктивноеднотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ЕДНОТИПНА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed monotype monetaryexchange-rate policy) (в межд.) – същото като рестриктивноеднотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ЕДНОТИПНА ПОЛИТИКА (restrictively-directed monotype policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.));
рестриктивноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана еднотипна парично-валутнокурсова политика
(в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.)).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА КОМБИНИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (restrictively-directed combined macroeconomic
policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.).
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictive-direct macroeconomic policy) (в межд.) (*) – макроикономическа политика (в макр.), която едновременно е рестриктивна макроикономическа политика (в макр.) и ориентирана макроикономическа политика (в
макр.). Проявява се в два основни вида: като рестриктивноориентирана
еднотипна макроикономическа политика (в межд.) и като рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (restrictively-directed macroeconomic policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана еднотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
рестриктивноориентирана макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноориентирана еднотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
рестриктивноориентирана еднотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна многостранна
макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА МНОГОСТРАННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (restrictively-directed multiform macroeconomic
policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана еднотипна многостранна макроикономическа
политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна многостранна
макроикономическа политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА
ПОЛИТИКА (restrictively-directed monetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана еднотипна парично-валутнокурсова политика
(в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА ПОЛИТИКА (restrictively-directed policy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетновалутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана еднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.) (същото като рестриктивноеднотипна бюджетно-парична политика (в
макр.));
рестриктивноориентирана
еднотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна
бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана еднотипна парично-валутнокурсова политика
(в межд.) (същото като рестриктивноеднотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.));
рестриктивноориентирана макроикономическа политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
рестриктивноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна двустранна бюджетна политика
(в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype fiscal policy) (в макр.) (*) – бюджет35
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на политика (в макр.), която едновременно е рестриктивноразнотипна бюджетна политика (в макр.) и ориентирана бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (restrictively-directed polytype fiscal policiy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
РАЗНОТИПНА
БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.), при която самостоятелното и едновременно въздействие на двете
включени в нея макроикономически политики [на бюджетната политика (в
макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] върху макроикономическата
активност (в макр.) в страната е в противоположни посоки – на едната само
към увеличаване, а на другата само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата величина,
като общият резултат от двете политики (от двете форми) е намаляване на
макроикономическата активност; макроикономическо положение, при което
едновременно са налице разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в
межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
РАЗНОТИПНА
БЮДЖЕТНОПАРИЧНА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype fiscal-monetary
policy) (в макр.) (*) – бюджетно-парична политика (в макр.), при която самостоятелното и едновременно въздействие на двете включени в нея макроикономически политики [на бюджетната политика (в макр.) и паричната политика (в макр.)] върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в
противоположни посоки – на едната само към увеличаване, а на другата само
към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.),
респ. към задържане на неговата величина, като общият резултат от двете политики (от двете форми) е намаляване на макроикономическата активност;
макроикономическо положение, при което едновременно са налице разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.) и рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
РАЗНОТИПНА
БЮДЖЕТНОПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА
ПОЛИТИКА*
(restrictively-directed
polytype fiscal-monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – бюджетнопарично-валутнокурсова политика (в межд.), при която самостоятелното и
едновременно въздействие на включените в нея макроикономически политики
[на бюджетната политика (в макр.), паричната политика (в макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] върху макроикономическата активност (в
макр.) в страната е в противоположни посоки – на едните само към увеличаване, а на другите само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен
продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата величина, като общият резултат от трите политики (от трите форми) е намаляване на макроикономическата активност; макроикономическо положение, при което едновременно са
налице разнотипна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.) и
рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА ДВУСТРАННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype two-sided fiscal policy)
(в макр.) (*) – двустранна бюджетна политика (в макр.), самостоятелното и
едновременно въздействие на чиито отделни форми [на данъчната политика
(в макр.) и на политиката на правителствените разходи (в макр.)] върху
макроикономическата активност (в макр.) в страната е в противоположни
посоки – на едната само към увеличаване, а на другата само към намаляване на
обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на
неговата величина, като общият резултат от двете политики (от двете форми) е
намаляване на макроикономическата активност; макроикономическо положение, при което едновременно са налице разнотипна двустранна бюджетна
политика (в макр.) и рестриктивна бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
РАЗНОТИПНА
ДВУСТРАННА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype
two-sided macroeconomic policy) (в межд.) (*) – двустранна макроикономическа политика (в межд.), самостоятелното и едновременно въздействие на чиито
отделни форми (на двете включени в нея макроикономически политики) върху
макроикономическата активност (в макр.) в страната е в противоположни
посоки – на едната само към увеличаване, а на другата само към намаляване на
обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на
неговата величина, като общият резултат от двете политики (от двете форми) е
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------намаляване на макроикономическата активност; макроикономическо положение, при което едновременно са налице разнотипна двустранна макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в
макр.). Форми на рестриктивноориентираната разнотипна двустранна макроикономическа политика са (1) рестриктивноориентираната разнотипна бюджетно-парична политика (в макр.), (2) рестриктивноориентираната разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.) и (3) рестриктивноориентираната разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА
БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype combined fiscal
policiy) (в макр.) (*) – разнотипна комбинирана бюджетна политика (в
макр.), при която при постоянни други условия крайният резултат от нейното
действие е намаляването на макроикономическата активност (в макр.), респ.
на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА
ПОЛИТИКА (restrictively-directed polytype combined policiy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА КОМБИНИРАНА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype
combined macroeconomic policy) (в межд.) (*) – комбинирана макроикономическа политика (в межд.), самостоятелното и едновременно въздействие на
чиито отделни форми (на включените в нея макроикономически политики)
върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в противоположни посоки – на едните само към увеличаване, а на другите само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата величина, като общият резултат от двете политики (от
двете форми) е намаляване на макроикономическата активност; макроикономическо положение, при което едновременно са налице разнотипна комбинирана макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (restrictively-directed polytype macroeconomic policy)
(ки) – във:
38
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана разнотипна двустранна макроикономическа
политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана макроикономическа
политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна многостранна макроикономическа политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА МНОГОСТРАННА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype
multiform macroeconomic policy) (в межд.) (*) – многостранна макроикономическа политика (в межд.), самостоятелното и едновременно въздействие на
чиито отделни форми (на включените в нея макроикономически политики)
върху макроикономическата активност (в макр.) в страната е в противоположни посоки – на едните само към увеличаване, а на другите само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата величина, като общият резултат от тези политики (от тези
форми) е намаляване на макроикономическата активност; макроикономическо
положение, при което едновременно са налице разнотипна многостранна
макроикономическа политика (в межд.) и рестриктивна макроикономическа
политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА РАЗНОТИПНА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВА ПОЛИТИКА* (restrictively-directed polytype monetaryexchange-rate policy) (в межд.) (*) – парично-валутнокурсова политика (в
межд.), при която самостоятелното и едновременно въздействие на двете
включени в нея макроикономически политики [на паричната политика (в
макр.) и валутнокурсовата политика (в межд.)] върху макроикономическата
активност (в макр.) в страната е в противоположни посоки – на едната само
към увеличаване, а на другата само към намаляване на обема на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.), респ. към задържане на неговата величина,
като общият резултат от двете политики (от двете форми) е намаляване на
макроикономическата активност; макроикономическо положение, при което
едновременно са налице разнотипна парично-валутнокурсова политика (в
межд.) и рестриктивна макроикономическа политика (в макр.).
РЕСТРИКТИВНООРИЕНТИРАНА
РАЗНОТИПНА
ПОЛИТИКА
(restrictively-directed polytype policiy) (ки) – във:
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетна политика (в макр.);
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна бюджетно-парична политика (в
макр.);
рестриктивноориентирана
разнотипна
бюджетно-паричновалутнокурсова политика (в межд.);
рестриктивноориентирана разнотипна комбинирана бюджетна политика (в макр.);
рестриктивноориентирана разнотипна парично-валутнокурсова политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНОСТ (restrictiveness) (кд) – във:
рестриктивност на бюджетната политика (в макр.);
рестриктивност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивност на макроикономическата политика (в межд.);
рестриктивност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РЕСТРИКТИВНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (restrictive condition of the fiscal policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите на антинеутралност на бюджетната политика (в макр.), при които съвкупният резултат от прилаганата бюджетна политика (в макр.) (при постоянни други условия) е намаляване на равнището на макроикономическата активност (в макр.), респ. на реалния брутен вътрешен продукт (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (restrictiveness of the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на антинеутралност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които съвкупният резултат от прилаганата бюджетновалутнокурсова политика (при постоянни други условия) е намаляване на равнището на мароикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (restrictiveness of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите
на антинеутралност на бюджетно-паричната политика (в макр.), при които
съвкупният резултат от прилаганата бюджетно-парична политика (при постоянни други условия) е намаляване на равнището на мароикономическата активност (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСТРИКТИВНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА*
(restrictiveness of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на антинеутралност на макроикономическата политика (в макр.), при
които съвкупният резултат от прилаганата макроикономическа политика (при
постоянни други условия) е намаляване на равнището на мароикономическата
активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (restrictiveness of the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на антинеутралност на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които съвкупният резултат от прилаганата паричновалутнокурсова политика (при постоянни други условия) е намаляване на равнището на мароикономическата активност (в макр.).
РЕСТРИКТИВНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (restrictiveness of the policy) (ки) –
във:
рестриктивност на бюджетната политика (в макр.);
рестриктивност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
рестриктивност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
рестриктивност на макроикономическата политика (в межд.);
рестриктивност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
РЕСТРИКЦИЯ (restriction) (кд) – във:
бюджетна рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна бюджетна
политика (в макр.));
бюджетно-валутнокурсова рестрикция (в межд.) (същото като рестриктивна бюджетно-валутнокурсова политика (в межд.));
бюджетно-парична рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна
бюджетно-парична политика (в макр.));
бюджетно-парично-валутнокурсова рестрикция (в межд.) (същото като
рестриктивна бюджетно-парично-валутнокурсова политика (в межд.));
валутнокурсова рестрикция (в межд.) (същото като рестриктивна валутнокурсова политика (в межд.));
външнорезервово-едностранна парична рестрикция (в межд.);
външнорезервово-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.);
вътрешнокредитна парична рестрикция (в межд.);
вътрешнокредитно-едностранна парична рестрикция (в межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешнокредитно-преобладаваща двустранна парична рестрикция (в
межд.);
данъчна рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна данъчна политика (в макр.));
двупосочно-двустранна парична рестрикция (в межд.);
двустранна бюджетна рестрикция (същото като рестриктивна двустранна бюджетна политика (в макр.));
двустранна макроикономическа рестрикция (в межд.) (същото като рестриктивна двустранна макроикономическа политика (в межд.));
двустранна парична рестрикция (в межд.);
еднопосочно-двустранна парична рестрикция (в межд.);
едностранна бюджетна рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна едностранна бюджетна политика (в макр.));
едностранна парична рестрикция (в межд.);
ефекти на паричната рестрикция (в макр.);
комбинирана бюджетна рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна комбинирана бюджетна политика (в макр.));
комбинирана макроикономическа рестрикция (в межд.) (същото като
рестриктивна комбинирана макроикономическа политика (в межд.));
макроикономическа рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна
макроикономическа политика (в макр.));
многостранна макроикономическа рестрикция (в межд.) (същото като
рестриктивна многостранна макроикономическа политика (в межд.));
парична рестрикция (в макр.) (същото като рестриктивна парична политика (в макр.));
парично-валутнокурсова рестрикция (в межд.) (същото като рестриктивна парично-валутнокурсова политика (в межд.));
разходна рестрикция (в макр.);
рестрикция на паричната база (в межд.).
РЕСТРИКЦИЯ НА ПАРИЧНАТА БАЗА (monetary base restriction) (в межд.)
– намаляване на отразената в пасива на централната банка (в макр.) парична
база (в макр.) [намаляване на банковите резерви (в макр.) на търговските
банки (в макр.) и наличните пари (в макр.) в обръщение].
РЕСУРС (resource) (кд) – във:
взаимодопълняемост на икономическите ресурси;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------взаимозаменяемост на икономическите ресурси;
възпроизводствен икономически ресурс;
еластичност на заместването на икономическите ресурси;
еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
икономически ресурс;
инверсна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
инверсна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като
резултатна разходност на икономическия ресурс);
интегрална производствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
интегрална същностна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
интегрална феноменна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
натурална еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
натурална еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
начална еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
начална еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
начална резултатна производителност на икономическия ресурс (същото
като резултатна производителност на икономическия ресурс);
оптимални икономически оценки на ресурсите (вж. икономически оптимум);
парично-изразена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------парично-изразена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
полезностна еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
полезностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
полезностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
потребителна еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
потребителна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
потребителна резултатна производителност на икономическия ресурс;
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна разходност на икономическия ресурс);
пределна натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна начална резултатна производителност на икономическия ресурс (същото като пределна резултатна производителност на икономическия
ресурс);
пределна норма на разходно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси (вж. икономическа изокоста);
пределна норма на резултатно-еквивалентното заместване на икономическите ресурси;
пределна парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна полезностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна потребителна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна резултатна разходност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна специфична резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна стойностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
пределна същностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
пределна трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
пределна феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
производствена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
производствена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
производствена икономическа функция с взаимозаместващи се ресурси;
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
пространство на икономическите ресурси;
резултатна производителност на икономическия ресурс;
резултатна разходност на икономическия ресурс;
специфична еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
специфична еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
специфична резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна инверсна резултатна разходност на икономическия ресурс (същото като средна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна натурална резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна начална резултатна производителност на икономическия ресурс
(същото като средна резултатна производителност на икономическия ресурс.средна резултатна разходност на икономическия ресурс);
средна парично-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна полезностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна потребителна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
средна производствена резултатна производителност на икономическия
ресурс;
средна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна резултатна разходност на икономическия ресурс;
средна специфична резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна стойностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
средна феноменна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
стойностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
стойностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия
резултат;
стойностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
съвършено взаимозаместващи се икономически ресурси (вж. линейна
производствена икономическа функция);
същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
същностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
текуща производствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
текуща същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
текуща феноменна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
трудово-изразена еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс;
трудово-изразена еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
трудово-изразена резултатна производителност на икономическия ресурс;
феноменна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------феноменна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
феноменна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
феноменна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
феноменна резултатна производителност на икономическия ресурс;
ценностна еластичност на икономическия резултат към икономическия
ресурс;
ценностна еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат;
ценностна резултатна производителност на икономическия ресурс.
РЕСУРСНА ДИСПОЗИЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (resourse dispositional economic system) – същото като ресурсна същностностратифицирана икономическа система.
РЕСУРСНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (resourse elasticity of the economic
essence to economic phenomenon) (*) – съотношение ELf(r)e(r) между пределната
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление MIf(r)e(r) и
средната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление
AIf(r)e(r) при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система
Sesf ((rr))e ( r ) . Една от разновидностите на еластичността на икономическата същност към икономическото явление. Определя се по формулата
EL f ( r ) e ( r ) = MI f ( r ) e ( r ) : AI f ( r ) e ( r ) = =

de(r ) e(r ) de(r ) df (r )
:
=
:
.
df (r ) f (r ) e(r ) f (r )

При постоянни други условия ресурсната еластичност от вида ELf(r)e(r) показва
с колко процента се променя ресурсният същностен икономически ингредиент
(ресурсната икономическата същност, изходът на ресурсната същностностратифицирана икономическа система) e(r) при един процент промяна на ресурсния феноменен икономически ингредиент (на ресусното икономическо
явление, на входа) f(r) при системата Sesf ((rr))e ( r ) .
РЕСУРСНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (resourse elasticity of the economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------phenomenon to economic phenomenon essence) (*) – съотношение ELe(r)f(r) между
пределната ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност
MKe(r)f(r) и средната ресурсна феноменна опредметеност на икономическата
същност AKe(r)f(r) при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа
система Sesf ((rr))e ( r ) . Една от разновидностите на еластичността на икономичес-

кото явление към икономическата същност. Определя по формулата
EL e ( r ) f ( r ) = MK e ( r ) f ( r ) : AK e ( r ) f ( r ) =

df (r ) f (r ) df (r ) de(r )
:
=
:
.
de(r ) e(r )
f ( r ) e( r )

При постоянни други условия ресурсната еластичност от вида ELe(r)f(r) показва
с колко процента се променя ресурсният феноменен икономически ингредиент (ресурсното феноменно икономическо богатство, входът на ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) ) f(r) при един
процент промяна на ресурсния същностен икономически ингредиент (на ресурсното същностно икономическо богатство, на изхода) e(r) при същата
тази икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) .
РЕСУРСНА ИЗОРЕЗУЛТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ*
(resource isoresult economic configuration) – същото като ресурсна икономическа
изокванта.
РЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (resource economic
isoingredient) – същото като ресурсна икономическа изокванта.
РЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (resource economic isoquant), ресурсно-субстанциална входна икономическа изоингредиента, ресурсно-субстанциална входна икономическа изокванта, ресурсна изорезултатна икономическа конфигурация, ресурсна икономическа изоингредиента, (*) – икономическо подмножество (респ. икономическа област) от
икономически точки r в икономическото пространство на аргументите (на
независимите променливи) на някаква икономическа функция z = φ(r), представящи променливите входни икономически ингредиенти (вж. променлив
икономически ингредиент) в дадена ресурсно-субстанциална икономическа
система, при което (подмножество) значението z на тази икономическа функция, представящо постоянният изходен икономически ингредиент (вж.
постоянен икономически ингредиент) на същата система, остава постоянно. С
r е означен векторът на независимите променливи, съставен от елементите rj, j
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------= 1, 2, …, M, а z е векторът на функционалните значения, съставен от елементите zi, i = 1, 2, …, N, (вж. икономически вектор), където M е броят на видовете
независими променливи (на променливите входни икономически ингредиенти), а N е броят на значенията на функцията (на постоянните изходни икономически ингредиенти). Движението на точка по дадена ресурсна икономическа
изокванта променя елементите на вектора r, задаващ точката r, без да се променя значението на икономическата функция z = φ(r), т.е. значението на функцията е инвариантно (респ. безразлично) към измененията на независимите
променливи r (следователно дадена ресурсна изокванта обхваща различните
комбинации от независими променливи, при които се получава еднакво функционално значение). Важна особеност на разглежданата икономическа зависимост е, че кривината на ресурсната икономическа изокванта* (resource
economic isoquant curvature) характеризира еластичността на заместването
на променливите входни икономически ингредиенти (variable input
economic ingredients) на ресурсно-субстанциалната икономическа система.
Уравнението на отделната ресурсна икономическа изокванта е

ϕ v (r ) = zv , v ∈ Vz ,
където zv е постоянното значение на ресурсната изоквантна функция z = φ(r)
при v-тия вариант на неговото равнище, а Vz е множеството от варианти на неговите равнища. На множеството от варианти Vz съответствува множество от
ресурсни икономически изокванти на разглежданата система.
Според субстанциалната и стратификационната си определеност ресурсната икономическата изокванта може да бъде:
(1) икономическа изопродукта* (economic isoproduct), в т.ч. факторна
икономическа изопродукта* (factor economic isoproduct) (известна само като
изокванта), разходна икономическа изопродукта* (cost economic isoproduct)
и т.н.;
(2) икономическа изофактора* (economic isofactor), в т.ч. продуктова
икономическа изофактора* (product economic isofactor) (известна като граница на производствените възможности), разходна икономическа изофактора* (cost economic isofactor) и т.н.;
(3) икономическа изорейта* (economic isorevenue), в т.ч. продуктова
икономическа изорейта* (product economic isorevenue), факторна икономическа изорейта* (factor economic isorevenue) и т.н.
В зависимост от броя на видовете независими променливи (на променливите входни икономически ингредиенти), които са противостоящи (противо50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лежащи) на постоянния изходен ингредиент, се различават няколко частни
случаи на ресурсната икономическа изокванта в качеството й на икономическа
конфигурация:
първо, ресурсна изоквантна икономическа линия* (resource isoquant
economic line) [същото като ресурсна изоингредиентна икономическа линия*
(resource isoingrediental economic line)] {в т.ч. ресурсна изоквантна икономическа права* (resource isoquant economic straight line) [същото като ресурсна
изоингредиентна икономическа права* (resource isoingrediental economic
straight line)] и ресурсна изоквантна икономическа крива (resource isoquant
economic curve) [същото като ресурсна изоингредиентна икономическа крива* (resource isoingrediental economic curve)]} – конституира се при два променливи входни икономически ингредиента, противостоящи на постоянния
изходен ингредиент;
второ, ресурсна изоквантна икономическа повърхнина* (resource
isoquant economic surface) [същото като ресурсна изоингредиентна икономическа повърхнина* (resource isoingrediental economic surface)] {в т.ч. ресурсна
изоквантна икономическа равнина* (resource isoquant economic plane) [същото като ресурсна изоингредиентна икономическа равнина* (resource isoingrediental economic plane)] и ресурсна изоквантна икономическа крива повърхнина* (resource isoquant economic curved surface) [същото като ресурсна изоингредиентна икономическа крива повърхнина* (resource isoingrediental
economic curved surface)]} – конституира се при три променливи входни икономически ингредиента, противостоящи на постоянния изходен ингредиент;
трето, ресурсна изоквантна икономическа хиперповърхнина* (resource
isoquant economic hypersurface) [същото като ресурсна изоингредиентна икономическа хиперповърхнина* (resource isoingrediental economic hypersurface)]
{в т.ч. ресурсна изоквантна икономическа хиперравнина* (resource isoquant
economic hyperplane) [същото като ресурсна изоингредиентна икономическа
хиперравнина* (resource isoingrediental economic hyperplane)] и ресурсна изоквантна икономическа крива хиперповърхнина* (resource isoquant economic
curved hypersurface) [същото като ресурсна изоингредиентна икономическа
крива хиперповърхнина* (resource isoingrediental economic curved
hypersurface)]} – конституира се при повече от три променливи входни икономически ингредиента, противостоящи на постоянния изходен ингредиент.
РЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (resource economic isoquant)
(ки) – във:
51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кривина на ресурсната икономическа изокванта (вж. ресурсна икономическа изокванта).
РЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКОСТА (resource economic isocost) –
същото като икономическа изокоста.
РЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (resource economic
configuration) (ки) – във:
ресурсна изорезултатна икономическа конфигурация (същото като ресурсна икономическа изокванта);
ресурсна икономическа изокванта.
РЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (resourse economic system) (ки)
– във:
ресурсна диспозиционна икономическа система (същото като ресурсна
същностно-стратифицирана икономическа система);
ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система.
РЕСУРСНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИАЛНОСТ* (resource economic substantiality) – същото като ресурсна субстанциалност на икономическата система. Вж. ресурсно-субстанциална икономическа система.
РЕСУРСНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ
(resourse intensity of the economic phenomenon) (ки) – във:
интегрална ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
текуща ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление).
РЕСУРСНА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ (resourse objectificativity of the economic essence) (ки) – във:
интегрална ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата
същност (вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност (вж. също експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност;
средна ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност
(вж.
също
експлицитно-противонасочено-дефинирана
същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
текуща ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност).
РЕСУРСНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (resource productivity of the economic result), инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат, (подразбира се – на възпроизводствения икономически резултат) (*) – икономическа величина P(–)zr, която показва какъв размер възпроизводствен икономически ресурс (чиято обща величина
е входът r на зададената възпроизводствена икономическа система Srzrs ) при
инверсната възпроизводствена икономическа система S(zr− ) rs съответствува на
единица възпроизводствен икономически резултат (чиято обща величина е
изходът z на зададената система) при същата тази инверсна възпроизводствена икономическа система. Инверсната ресурсна производителност P(–)zr на
икономическия резултат z е реализация на инверсния възпроизводствен
икономически оператор P(–)zr. 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 .
От своя страна ресурсната производителност на икономическия резултат има
две по-широко приложими разновидности – средна ресурсна производителност на икономическия резултат (средна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат) и пределна ресурсна производителност на
икономическия резултат (пределна инверсна ресурсна производителност на
икономическия резултат).
РЕСУРСНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (resource productivity of the economic result) (ки) – във:
инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като ресурсна производителност на икономическия резултат);
пределна ресурсна производителност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат (същото като пределна ресурсна производителност на икономическия резултат);
ресурсна производителност на икономическия резултат;
средна ресурсна производителност на икономическия резултат;
средна инверсна ресурсна производителност на икономическия резултат
(същото като средна ресурсна производителност на икономическия резултат).
РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (resource costness of the economic result), начална ресурсна разходност на икономическия резултат, (подразбира се – на възпроизводствения икономически
резултат) (*) – икономическа величина B(+)zr, която показва какъв възпроизводствен икономически ресурс (чиято обща` величина е r) при началната възпроизводствена икономическа система S(rz+ ) rs се поглъща (се абсорбира) от
(респ. съответствува на) единица възпроизводствен икономически резултат
(чиято обща величина е z) при същата тази възпроизводствена икономическа
система S(rz+ ) rs . Може да се разглежда още като свойство на икономическия ре-

зултат на началната възпроизводствена икономическа система с някаква интензивност да поглъща (или да изисква наличието на) определен икономически ресурс. Едно от проявленията на икономическата разходност изобщо. Началната ресурсна разходност B(+)zr на икономическия резултат е разновидност
на по-общото понятие входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент и от своя страна има две разновидности с по-голяма приложимост –
средна ресурсна разходност на икономическия резултат и пределна ресурсна
разходност на икономическия резултат и пределна. Нейни същностностратификационни разновидности са феноменната ресурсна разходност на
икономическия ресурс и същностната ресурсна разходност на икономическия
ресурс.
РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (resource costness of the economic result) (ки) – във:
интегрална производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като
ресурсна разходност на икономическия резултат);
парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото като средна ресурсна разходност на икономическия резултат);
пределна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
разходност на икономическия резултат;
ресурсна разходност на икономическия резултат;
специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна натурална ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна начална ресурсна разходност на икономическия резултат (същото
като средна ресурсна разходност на икономическия резултат);
средна парично-изразена ресурсна разходност на икономическия резулт;
средна полезностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна потребителна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна специфична ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
стойностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. производствена ресурсна разходност на икономическия резултат);
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
текуща феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. феноменна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат);
трудово-изразена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат;
ценностна ресурсна разходност на икономическия резултат.
РЕСУРСНА СУБСТАНЦИАЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (resource substantiality of the economic system), ресурсна икономическа субстанциалност, – вж. ресурсно-субстанциална икономическа система.
РЕСУРСНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (resourse essential intensity of the economic phenomenon) (*) –
икономическа величина If(r)e(r), която показва какъв размер ресурсен същностен
икономически ингредиент (ресурсно същностно икономическо богатство)
[чиято обща величина е e(r)] при ресурсната същностно-стратифицирана
икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) се съдържа в (се индуцира от, съответствува
на) единица ресурсен феноменен икономически ингредиент (ресурсно феноменно икономическо богатство) [(чиято обща величина е f(r)] в същата тази
система. Същото е като ресурсна диспозиционна икономическа интензивност* (resourse dispositional economic intensity). Може да се разглежда още като свойство на ресурсното икономическото явление с някаква интензивност да
изисква наличието на определена ресурсна икономическа същност при някаква ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система. Едно от
проявленията на диспозиционната икономическа интензивност и на икономическата интензивност изобщо. Представлява наситеността (респ. напрег57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------натостта) на ресурсното явление с ресурсна същностна икономическа субстанция. Ресурсната същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r)
на системата Sesf ((rr))e ( r ) е реализация на ресурсния същностностратификационен икономически оператор If(r)e(r) и е разновидност на пообщото понятие за изходна креативност на входния икономически ингредиент. Ресурсната същностна интензивност If(r)e(r) има две разновидности с поголяма приложимост – средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r) и пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление MIf(r)e(r). Вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират (1) текуща ресурсна същностна интензивност на
икономическото явление* (flowing resourse essential intensity of the economic
phenomenon) I(X)f(r)e(r) – тя показва какъв текущ ресурсен същностен икономически ингредиент* (flowing resourse essential economic ingredient) в ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица текущ ресурсен феноменен икономически ингредиент* (flowing resourse phenomenal economic ingredient), и (2) интегрална ресурсна същностна интензивност на икономическото явление*
(integral resourse essential intensity of the economic phenomenon) I(Y)f(r)e(r) – тя
показва какъв текущ ресурсен същностен икономически ингредиент в същата
система се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица интегрален
ресурсен феноменен икономически ингредиент* (integral resourse phenomenal
economic ingredient) (вж. текущи икономически блага и интегрални икономически блага).
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (ресурсна
диспозиционна икономическа интензивност) се конституират още и съответстващите на последната понятия за ресурсна специфичностна икономическа
интензивност* (resourse specificitical economic intensity), ресурсна проявена
икономическа интензивност* (resourse manifested economic intensity), ресурсна същинна икономическа интензивност* (resourse matterial economic
intensity), ресурсна консидерна икономическа интензивност* (resourse
considerational economic intensity) и ресурсна характеристична икономическа интензивност* (resourse characteristic economic intensity).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСУРСНА СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ (resourse essential intensity of the economic phenomenon) (ки) –
във:
интегрална ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
текуща ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление).
РЕСУРСНА СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (resourse essentially-stratified economic system), ресурсна диспозиционна икономическа система, (*) – същностно-стратифицирана икономическа система (диспозиционна икономическа система), входът (входното
икономическо въздействие) и изходът (изходното икономическо въздействие)
на която са икономически ресурси (в т.ч. и възпроизводствени икономически
ресурси). Последните от своя страна са икономически ингредиенти на някакви
ресурсно-субстанциални икономически системи (сметни икономически системи), в т.ч. и на някакви възпроизводствени икономически системи. Икономическото явление и икономическата същност като ингредиенти на ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система са ресурсни икономически ингредиенти, т.е са ресурсно икономическо явление* (resourse
ecocnomic phenomenon) и ресурсна икономическа същност* (resourse
ecocnomic essence). Представлява ингредиентна икономическа система от
нулев ранг (вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи).
Ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система е такава
разновидност на диспозиционната икономическа система и изобщо на консидерната икономическа система и на стратифицираната икономическа система, в която се извършва ресурсно същностно-стратификационно икономическо преобразование* (resourse essentially-stratificational economic transformation). То е преминаване от едно към друго (превръщане на едно в друго)
равнище на ресурсно същностно-феноменно абстрахиране на икономическата
система. Нейната способност на ресурсно същностно-стратификационно преобразование е ресурсна същностна стратификационност на икономическата система* (resourse essential stratificationality of the economic system) [същото като ресурсна същностна икономическа стратификационност*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(resourse essential economic stratificationality). Тук се интерпретира ресурсна
същностно-стратифицирана икономическа система, която като зададена ингредиентна икономическа система е от типа “феноменно-същностен”. Тогава
неин входен икономически ингредиент е някакво ресурсно икономическо явление, разглеждано като феноменен ресурсен икономически ингредиент*
(phenomenal resourse economic ingredient) [той е форма на проявление на феноменното ресурсно икономическо богатство* (phenomenal resourse economic wealth)], а неин изходен икономически ингредиент е ресурсната икономическа същност, изразявана чрез това явление, но стояща скрита в него. Последната се разглежда като същностен ресурсен икономически ингредиент*
(essential resourse economic ingredient) [той е форма на проявление на същностното ресурсно икономическо богатство* (essential resourse economic
wealth)]. В своята общност същностният и феноменният ресурсен икономически ингредиент представляват ресурсните същностно-стратификационни
икономически ингрендиенти* (resourse essentially-stratificational economic
ingredients). Целта на ресурсната същностно-стратифицирана икономическа
система е чрез адекватно преобразование на ресурсното икономическо явление
да разкрие (да експлицира) съответствуващата на него ресурсна икономическа
същност или пък обратното – чрез обратно преобразование на ресурсната икономическа същност да я скрие (да я имплицира) в съответствуващото на него
ресурсно икономическо явление. Затова тя е система на зависимостта между
ресурсната икономическа същност и ресурсното икономическо явление.
Ресурсното същностно-стратификационно икономическо преобразование
е една от разновидностите на същностно-стратификационното икономическо
преобразование и на стратификационното икономическо преобразование, а
чрез тях и на ингредиентното икономическо преобразование изобщо. На него
отговаря понятието за ресурсно същностно-стратификационно икономическо изображение* (resourse essentially-stratificational economic mapping). Основни съставки на ресурсното същностно-стартификационното икономическо
изображение са ресурсното същностно-стратификационно икономическо
съответствие* (resourse essentially-stratificational economic correspondence) и
ресурсният същностно-стратификационен икономически оператор*
(resourse essentially-stratificational economic operator) (последният се интерпретира като ресурсен икономически диспозификатор, т.е. като ресурсен същностно-стратификационният икономически ингредиентор). Входният и изходният икономически ингредиенти на разглежданата система (наречени ресурсни икономически диспозанти, към които се числят ресурсното икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо явление и ресурсната икономическа същност) са определени в някакво
ресурсно същностно-стратификационно икономическо пространство*
(resourse essentially-stratificational economic space). Когато входните ресурсни
икономически ингредиенти са значения от реалната числова ос, функционирането на ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система представлява ресурсен същностно-стратификационен икономически процес*
(resourse essentially-stratificational economic process).
Ресурсният същностно-стратификационен икономически оператор [същото като ресурсен икономически диспозификатор* (resourse economic
disposificator)] е операторът на ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система, Представлява икономически оператор, който задава ресурсното същностно-стратификационното икономическо преобразование или в посока от входния към изходния ресурсен икономически ингредиент (от входния
към изходния ресурсен икономически диспозант) – тогава той е прав ресурсен
икономически диспозификатор* (direct resourse economic disposificator) (прав
ресурсен диспозиционен икономически ингредиентор), или в посока от изходния към входния ресурсен икономически ингредиент (от изходния към
входния ресурсен икономически диспозант) – тогава той е обратен ресурсен
икономически диспозификатор* (inverse resourse economic disposificator) (обратен ресурсен диспозиционен икономически ингредиентор). Когато не е посочено друго, под ресурсен икономически диспозификатор обикновено се
подразбира правият ресурсен икономически диспозификатор. Важен частен
случай на ресурсния икономическия диспозификатор е линейният ресурсен
икономически диспозификатор* (linear resourse economic disposificator), чиито основни разновидности са пропорционалният ресурсен икономически
диспозификатор* (proportional resourse economic disposificator) и интегралният ресурсен икономически диспозификатор* (integral resourse economic
disposificator).
Някои от класификациите на ресурсната същностно-стратифицираните
икономически системи са следните.
(1) според начина, по който е дефинирана ресурсната същностностратифицираната икономическа система: (а) експлицитно-дефинирана ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система* (explicitlydefined resourse essentially-stratified economic system) (вж. експлицитнодефинирана ингредиентна икономическа система); (б) имплицитнодефинирана ресурсна същностно-стратифицирана икономическа систе-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ма* (implicitly-defined resourse essentially-stratified economic system) (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система).
(2) според значимостта и обхвата на същностно-феноменното стратифициране: (а) елементарна ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система* (elementary resourse essentially-stratified economic system) – тя
обхваща само два ресурсни същностно-феноменни икономически страти,
единият които е ресурсно-същностен, а другият – ресурсно-феноменен (вж.
елементарна същностно-стратифицирана икономическа система); (б) опростена ресурсно същностно-стратифицирана икономическа система*
(simple resourse essentially-stratified economic system) – тя обхваща само ресурсната ценностна икономическа система, ресурсната натурална икономическа
система, ресурсната трудова икономическа система и ресурсната парична
икономическа система) (вж. опростената същностно-стратифицирана икономика); (в) пълна ресурсна същностно-стратифицирана икономическа
система* (full resourse essentially-stratified economic system) – тя обхваща
всички възможни ресурсни същностно-феноменни страти) (вж. пълна същностно-стратифицирана икономика).
(3) според степента на акумулиране (на натрупване) на икономическото
богатство (според ингредиентната икономическа акумулативност): (а) текуща ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система*
(flowing resourse essentially-stratified economic system); (б) интегрална ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система* (integral resourse
essentially-stratified economic system), в т.ч. и фонодова ресурсна същностностратифицирана икономическа система* (fond resourse essentially-stratified
economic system) и капиталова ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система* (capital resourse essentially-stratified economic system).
(4) според обхвата на организация на общественото производство (според
ингредиентната общностна икономическа обхватност) (а) обществена ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система* (social
resourse essentially-stratified economic system); (б) фирмена ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система* (firm resourse essentiallystratified economic system); (в) индивидуална ресурсна същностностратифицирана икономическа система* (individual resourse essentiallystratified economic system) и други;
(5) според критерия на ингредиентната икономическа равнищност: (а)
ресурсна същностно-стратифицирана микроикономическа система*
(resourse essentially-stratified microeconomic system); (б) ресурсна същностно62

1279

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицирана мезоикономическа система* (resourse essentially-stratified
mesoeconomic system); (в) ресурсна същностно-стратифицирана макроикономическа система* (resourse essentially-stratified macroeconomic system).
В ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система от типа
“феноменно-същностна” Sesf ((rr))e ( r ) (фиг. 1) с f(r) е означен входният икономически ингредиент (ресурсното икономическо явление, ресурсното феноменно
икономическо богатство), а с e(r) – изходният икономически ингредиент (ресурсната икономическа същност, ресурсното същностно икономическо богатство). Системата Sesf ((rr))e ( r ) се представя от ресурсното същностностратификационно ингредиентно операторно уравнение* (resourse
essentially-stratificational ingrediental operatorial equation) (вж. операторно уравнение на икономическата система)
S(f+()res) e((rr)) ≡ {e(r ) = I f ( r ) e ( r ) ( f (r ))},

респ. от ресурсното същностно-стратификационно икономическо изображение
If(r)e(r) : f(r)→ e(r), където f(r)→ e(r) е ресурсното същностно-стратификационно
икономическо съответствие (вж. икономическо съответствие), а If(r)e(r) е операторът (ингредиенторът) на ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система (последният е разновидност на по-общото понятие за същностно-стратификационен икономически оператор) (вж. същностностратифицирана икономическа система и икономически оператор).

f (r )

If(r)e(r)

e(r )

Фиг. 1. Ресурсна същностностратификационна (феноменносъщностна) икономическа система

1. Ресурсна същностна интензивност на икономическото явление в
условията на линейно икономическо преобразование
Линейният ресурсен същностно-стратификационен икономически
оператор* (linear resourse essentially-stratificational economic operator) If(r)e(r)
линейно прилага (линейно оперира с) икономическата величина If(r)e(r), която е
ресурсната същностна интензивност на икономическото явление (още –
същностната интензивност на феноменния ресурсен икономически ингреди63
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент) при ресурсната същностно-стратифицирана (при ресурсната феноменносъщностна) икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) . Тя е разновидност на диспозиционната икономическа интензивност (вж. и икономическа интензивност) и
представлява наситеността на ресурсното икономическо явление с ресурсна
същностна икономическа субстанция. Разновидност е и на по-общото понятие
за изходна креативност на входния икономически ингредиент. Величината
If(r)e(r) показва какъв размер ресурсен същностен икономически ингредиент
[чиято обща величина е e(r)] се съдържа в (се индуцира от, съответствува на)
единица ресурсен феноменен икономически ингредиент [чиято обща величина
е f(r)] в разглежданата система Sesf ((rr))e ( r ) . Ресурсната същностна интензивност
на икономическото явление If(r)e(r) е реализация на ресурсния същностностратификационен икономически оператор If(r)e(r) и е показана на фиг. 2. Линейният ресурсен същностно-стратификационен икономически оператор If(r)e(r)
се реализира най-вече в две разновидности – като пропорционален и като интегрален оператор.

f (r )

If(r)e(r)

e(r )

Фиг. 2. Ресурсна същностна интензивност
на икономическото явление при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система

Пропорционалният ресурсен същностно-стратификационен икономически оператор* (proportioal resourse essentially-stratificational economic
operator) линейно прилага икономическата величина AIf(r)e(r), която се определя
като средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление
при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) .
Величината AI f(r)e(r) показва средно какъв размер от ресурсния същностен икономически ингредиент [чиято обща величина е e(r)] се съдържа в (се индуцира
от, съответствува на) единица ресурсен феноменен икономически ингредиент
[чиято обща величина е f(r)] в системата Sesf ((rr))e ( r ) , т.е.
e(r ) = AI f ( r ) e ( r ) f (r ), респ . AI f ( r ) e ( r ) =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От своя страна интегралният ресурсен същностно-стратификационен
икономически оператор* (integral resourse essentially-stratificational economic
operator) линейно прилага икономическата величина MIf(r)e(r), която се определя
като пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление
при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) .
Величината MIf(r)e(r) показва нарастването (прираста) на ресурсния същностен икономически ингредиент e(r), породено при постоянни други условия от
единица нарастване на ресурсния феноменен икономически ингредиент f(r),
т.е.
f (r )0

e( r ) =

∫ MI f ( r )e( r ) df (r ),

респ . MI f ( r ) e ( r ) =

f ( r )=0

de(r )
.
df (r )

Пределната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление
MIf(r)e(r) е съотношението между диференциалното нарастване на ресурсния
същностен икономически ингредиент e(r) и диференциалното нарастване на
ресурсния феноменен икономически ингредиент f(r) и е функция на f(r).
Средната и пределната ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление AIf(r)e(r) и MIf(r)e(r) при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) са разновидности на посоченото по-горе по-общо понятие за ресурсна същностна интензивност на икономическото явление If(r)e(r)
при същата тази система.
Съотношението между пределната и средната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление е ресурсната еластичност на икономическата същност към икономическото явление при ресурсната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) , означавана с ELf(r)e(r). Тя се
определя по формулата
EL f ( r ) e ( r ) = MI f ( r ) e ( r ) : AI f ( r ) e ( r ) = =

de(r ) e(r ) de(r ) df (r )
:
=
:
.
df (r ) f (r ) e(r ) f (r )

При постоянни други условия ресурсната еластичност от вида ELf(r)e(r) показва
с колко процента се променя ресурсният същностен икономически ингредиент
e(r) при един процент промяна на ресурсния феноменен икономически ингредиент f(r) при системата Sesf ((rr))e ( r ) .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност в
условията на линейно икономическо преобразование
На понятието за средна ресурсна интензивност на икономическото явление AIf(r)e(r) при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система
Sesf ((rr))e ( r ) се съпоставя съответствуващото му понятие за средна ресурсна фено-

менна опредметеност на икономическата същност (на ресурсния същностен
икономически ингредиент) AKe(r)f(r) при същата тази система. Величината
AKe(r)f(r) показва средно какъв размер ресурсен феноменен икономически ингредиент [чиято обща величина е f(r)] се използва (е заета при, се ангажира при,
съответствува на) експлицирането (на опредметяването) на единица ресурсен
същностен икономически ингредиент [чиято обща величина е e(r)] в системата
Sesf ((rr))e ( r ) , т.е.
f (r ) = AK e ( r ) f ( r ) e(r ), респ . AK e ( r ) f ( r ) =

f (r )
.
e( r )

Тъй като средната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление и средната ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност при началната ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е. AIf(r)e(r).AKe(r)f(r) = 1.
От своя страна на понятието за пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление MIf(r)e(r) при ресурсната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) се съпоставя съответствуващото му понятие за пределна ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност MKe(r)f(r) (на ресурсния същностен икономически ингредиент) при същата тази система. Величината MKe(r)f(r) показва нарастването
(прираста) на ресурсния феноменен икономически ингредиент f(r), породено
при постоянни други условия от единица нарастване на ресурсния същностен
икономически ингредиент e(r) при системата Sesf ((rr))e ( r ) , т.е.
e( r )0

f (r ) =

∫ MK e ( r ) f ( r ) de(r ),

респ . MK e ( r ) f ( r ) =

e ( r ) =0

df (r )
.
de(r )

Пределната ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност
MKe(r)f(r) е съотношението между диференциалното нарастване на ресурсния
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------феноменен икономически ингредиент f(r) и диференциалното нарастване на
ресурсния същностен икономически ингредиент e(r) и е функция на e(r). Тъй
като при постоянни други условия пределната ресурсна същностна интензивност на икономическото явление и пределната ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност при ресурсната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е.
MIf(r)e(r).MKe(r)f(r). = 1.
Средната и пределната ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност AKe(r)f(r) и MKe(r)f(r) при ресурсната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) са разновидности на по-

общото понятие за феноменна опредеметеност на икономическата същност при същата система, означена с Ke(r)f(r). Тя е показана на фиг. 3. От своя
страна ресурсната феноменна опредметеност на икономическата същност е
разновидност на по-общото понятие за входна абсобционност на изходния
икономически ингредиент.

f(r)

Ke(r)f(r)

e(r)

Фиг. 3. Ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност при ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система

Съотношението между пределната и средната ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност е ресурсната еластичност на икономическото явление към икономическата същност при ресурсната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) , означена с ELf(r)e(r). Тя се определя по формулата
EL e ( r ) f ( r ) = MK e ( r ) f ( r ) : AK e ( r ) f ( r ) =

df (r ) f (r ) df (r ) de(r )
:
=
:
.
de(r ) e(r )
f ( r ) e( r )

При постоянни други условия ресурсната еластичност от вида ELf(r)e(r) показва
с колко процента се променя ресурсният феноменен икономически ингредиент
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------f(r) при един процент промяна на ресурсния същностен икономически ингредиент e(r) при системата Sesf ((rr))e ( r ) .
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система (ресурсна
диспозиционна икономическа система) се конституират още и съответстващите на последната понятия за ресурсна специфичностна икономическа система* (resourse specificitical economic system), ресурсна проявена икономическа система* (resourse manifested economic system), ресурсна същинна икономическа система* (resourse matterial economic system), ресурсна консидерна икономическа система* (resourse considerational economic system) и ресурсна характеристична икономическа система* (resourse characteristic
economic system).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система се конституират
още и съответстващите на последната понятия за ресурсна същностностратифицирана консуматорска система* (resourse essentially-stratified
consumptionary system), ресурсна същностно-стратифицирана стопанска
система* (resourse essentially-stratified protoeconomic system), ресурсна същностно-стратифицирана пазарно-икономическа система* (resourse
essentially-stratified marketly-economic system) и ресурсна същностностратифицирана финансово-пазарно-икономическа система* (resourse
essentially-stratified financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е
понятието за ресурсна същностно-стратифицирана поддържаща система*
(resourse essentially-stratified sustenance /sustaining/ system) (за ресурсна същностно-стратифицирана система при поддържането).

РЕСУРСНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ* (resourse phenomenal objectificativity of the economic
essence) (*) – икономическа величина Ke(r)f(r), която показва какъв ресурсен феноменен икономически ингредиент (ресурсно феноменно икономическо богатство) [чиято обща величина е f(r)] при ресурсната същностностратифицирана икономическа система Sesf ((rr))e ( r ) е зает при експлицирането
на единица ресурсен същностен икономически ингредиент (на единица ресурсно същностно икономическо богатство) [чиято обща величина е e(r)]
при същата тази система. Същото е като ресурсна диспозиционна икономи-

68

1285

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа опредметеност* (resourse dispositional economic objectificativity). Може
да се разглежда още като свойство на ресурсната икономическа същност при
ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система с някаква интензивност да изисква наличието на (да ангажира) определено ресурсно икономическо явление. Едно от проявленията на диспозиционната икономическа
опредметеност и на икономическата опредметеност изобщо. Ресурсната феноменна опредметеност на икономическата същност Ke(r)f(r) е разновидност на
по-общото понятие входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент и от своя страна има две разновидности с по-голяма приложимост –
средна ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност
AKe(r)f(r) и пределна ресурсна феноменна опредметеност на икономическата
същност MKe(r)f(r). Вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират (1) текуща ресурсна феноменна опредеметеност
на икономическата същност* (flowing resourse phenomenal objectificativity of
the economic essence) K(X)e(r)f(r) – тя показва какъв текущ ресурсен феноменен
икономически ингредиент* (flowing resourse phenomenal economic ingredient)
в ресурсната същностно-стратифицирана икономическа система съответствува
на единица текущ ресурсен същностен икономически ингредиент* (flowing
resourse essential economic ingredient), и (2) интегрална ресурсна феноменна
опредеметеност на икономическата същност* (integral resourse phenomenal
objectificativity of the economic essence) K(Y)e(r)f(r) – тя показва какъв интегрален ресурсен феноменен икономически ингредиент* (integral resourse
phenomenal economic ingredient) в същата система съответствува на единица
текущ ресурсен същностен икономически ингредиент (вж. текущи икономически блага и интегрални икономически блага).
В рамките на стратифицираната възпроизводствена икономическа система и в съответствие с ингредиентната икономическа абстрахируемост освен ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност (ресурсна
диспозиционна икономическа опредметеност) се конституират още и съответстващите на последната понятия за ресурсна специфичностна икономическа
опредметеност* (resourse specificitical economic objectificativity), ресурсна
проявена икономическа опредметеност* (resourse manifested economic
objectificativity), ресурсна същинна икономическа опредметеност* (resourse
matterial economic objectificativity), ресурсна консидерна икономическа опредметеност* (resourse considerational economic objectificativity) и ресурсна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------характеристична икономическа опредметеност* (resourse characteristic
economic objectificativity).
РЕСУРСНА ФЕНОМЕННА ОПРЕДЕМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ (resourse phenomenal objectificativity of the economic
essence) (ки) – във:
интегрална ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата
същност (вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност);
пределна ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност (вж. също експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност;
средна ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност
(вж.
също
експлицитно-противонасочено-дефинирана
същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
текуща ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност).
РЕСУРСНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
(resource reproductional economic wealth) – вж. възпроизводствена икономическа система.
РЕСУРСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (resource economic wealth) –
вж. икономическо богатство и ресурсно-субстанциална икономическа система.
РЕСУРСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (resource economic wealth)
(ки) – във:
ресурсно възпроизводствено икономическо богатство (вж. възпроизводствена икономическа система);
ресурсно икономическо богатство (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система).
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР (resource-result reproductional economic operator) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрален ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически
оператор (същото като пропорционален начален възпроизводствен икономически оператор; вж. начална възпроизводствена икономическа система);
пропорционален ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (същото като пропорционален начален възпроизводствен
икономически оператор; вж. начална възпроизводствена икономическа система);
същностно-феноменен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. експлицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система).
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (resourceresultive economic operator) (ки) – във:
интегрален ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически
оператор (същото като пропорционален начален възпроизводствен икономически оператор; вж. начална възпроизводствена икономическа система);
пропорционален ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (същото като пропорционален начален възпроизводствен
икономически оператор; вж. начална възпроизводствена икономическа система);
същностно-феноменен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. експлицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностно-феноменен ресурсно-резултатен производствен икономически оператор (вж. експлицитно-насочено-дефинирана диспозиицонна производствена икономическа система);
феноменно-същностен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
феноменно-същностен ресурсно-резултатен производствен икономически оператор (вж. имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система).
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ОПЕРАТОР (resource-resultive production economic operator) (ки) – във:
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-феноменен ресурсно-резултатен производствен икономически оператор (вж. експлицитно-насочено-дефинирана диспозиицонна производствена икономическа система);
феноменно-същностен ресурсно-резултатен производствен икономически оператор (вж. имплицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система).
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТНА ВЕРИЖНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(resource-resultive chain economic system) – същото като начална верижна
възпроизводствена икономическа система. Вж. верижна възпроизводствена
икономическа система.
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (resource-resultive reproductional economic system) – същото
като начална възпроизводствена икономическа система.
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (resourceresultive economic system) (ки) – във:
ресурсно-резултатна верижна икономическа система (същото като начална верижна възпроизводствена икономическа система; вж. верижна
възпроизводствена икономическа система);
ресурсно-резултатна възпроизводствена икономическа система (същото
като начална възпроизводствена икономическа система).
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТНО ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (resource-resultive reproductional economic
transformation) – във: начално възпроизводствено икономическо преобразование (вж. начална възпроизводствена икономическа система).
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
(resource-resultive economic transformation) (ки) – във:
ресурсно-резултатно възпроизводствено икономическо преобразование (същото като начално възпроизводствено икономическо преобразование; вж. начална възпроизводствена икономическа система).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(resource-substantial economic ingedient) (ки) – във:
входен ресурсно-субстанциален икономически ингредиент (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система);
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен ресурсно-субстанциален икономически ингредиент (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (resource-substantial economic ingredientifiicate) – същото като сметен икономически субстанцификат.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР* (resource-substantial economic ingredientor) – същото като сметен икономически субстанциатор.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР
(resource-substantial economic ingredientor) (ки) – във:
обратен ресурсно-субстанциален икономически ингредиентор (същото
като обратен сметен икономически субстанциатор);
прав ресурсно-субстанциален икономически ингредиентор (същото като
прав сметен икономически субстанциатор);
ресурсно-субстанциален икономически ингредиентор (същото като сметен икономически субстанциатор).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (resource-substantial economic operator) – същото като сметен икономически субстанциатор.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (resource-substantial economic operator) (ки) – във:
обратен ресурсно-субстанциален икономически оператор (същото като
обратен сметен икономически субстанциатор);
прав ресурсно-субстанциален икономически оператор (същото като прав
сметен икономически субстанциатор);
ресурсно-субстанциален икономически оператор (същото като сметен
икономически субстанциатор).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (resource-substantial economic process) – вж. ресурсно-субстанциална икономическа система.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА
ЕЛАСТИЧНОСТ (resource-substantial absorptive economic elasticity) (*) – от73
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------носителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва с колко процента се променя входният икономически ингредиент на ресурсно-субстанциалната икономическа система [входният ресурсносубстанциален икономически ингредиент* (input resource-substantial economic ingredient)] при един процент промяна на изходния икономически ингредиент на същата система [на изходния ресурсно-субстанциален икономическия ингредиент* (output resource-substantial economic ingredient)]; едно от
проявленията и един от измерителите на ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на ресурсносубстанциалната икономическа еластичност. Тя е частен случай на субстанциалната абсорбционна икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност* (marginal resource-substantial economic absorptivity) и средната ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност* (average resourcesubstantial economic absorptivity) при разглежданата икономическа система.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (resource-substantial absorptive economic sensitivity) –
същото като ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ВХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (resource-substantial input economic isoingredient) – същото като
ресурсна икономическа изокванта.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ВХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (resource-substantial input economic isoquant) – същото като ресурсна
икономическа изокванта.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (resource-substantial output economic isoingredient) – същото
като резултатна икономическа изокванта.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (resource-substantial output economic isoquant) – същото като резултатна икономическа изокванта.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИКА* (resource-substantial
economy) (*) – субстанциална икономика, която е представена като последователност от преминаващи една в друга фази (най-малко една) на преобразуване
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическите ингредиенти от една субстанциална форма в друга субстанциална форма. Затова те са ресурсно-субстанциални икономически фази, а
преобразуваните в тях икономически ингредиенти – ресурсно-субстанциални
икономически ингредиенти, каквито са икономическите ресурси и икономическите резултати (икономическите ресурси и икономическите резултати са
разновидности на по-общото понятие за икономически запаси). Всяка ресурсно-субстанциална икономическа фаза поотделно представлява относителнообособена икономическа система (респ. икономическа подсистема) на трансформиране на ресурсите в резултати, което е ресурсно-субстанциален икономически процес* (resource-substantial economic process). Ако този подход се
приложи към елементарната същностно-стратифицирана икономика [чиито
подсистеми са същностната икономика и феноменната икономика (вж.
елементарна същностно-стратифицирана икономика)], тогава могат да се
откроят същностна ресурсно-субстанциална икономика* (essential resourcesubstantial economy) и феноменна ресурсно-субстанциална икономика*
(phenomenal resource-substantial economy). Това показва, че всеки ресурсносубстанциален икономически процес може да се анализира както на същностно, така и на феноменно стратификационно равнище, т.е. да бъде разглеждан
като същностен ресурсно-субстанциален икономически процес* (essential
resource-substantial economic process) и като феноменен ресурсносубстанциален икономически процес* (phenomenal resource-substantial
economic process). Всяка фаза на ресурсно-субстанциалната икономика се интерпретира като елементарна ресурсно-субстанциалната икономика*
(elementary resource-substantial economy). В този смисъл която и да е ресурсносубстанциалната икономика е изградена от елементарни ресурсносубстанциални
икономики.
Важна
разновидност
на
ресурсносубстанациалната икономика е възпроизводствената икономика (възпроизводствената
ресурсно-субстанциална
икономика).
Вж.
ресурсносубстанциална икономическа система.

РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИКА (resource-substantial economy) (ки) – във:
възпроизводствена ресурсно-субстанциална икономика (същото като възпроизводствена икономика);
елементарна ресурсно-субстанциална икономика (вж. ресурсносубстанциална икономика)
ресурсно-субстанциална икономика;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна ресурсно-субстанциална
субстанциална икономика);
феноменна ресурсно-субстанциална
субстанциална икономика).

икономика

(вж.

ресурсно-

икономика

(вж.

ресурсно-

РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АБСОРБЦИОННОСТ* (resource-substantial economic absorptivity), ресурсно-субстанциална
абсорбционна икономическа чувствителност, сметна абсорбционна икономическа субстанцираност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер входен икономически ингредиент на ресурсносубстанциалната икономическа система отговоря (съответствува) на единица
неин изходен икономически ингредиент. Тя е едно от проявленията и един от
измерителите на ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата абсорбционност и ресурсно-субстанциалната икономическата чувствителност. Представлява частен случай на субстанциалната икономическа абсорбционност.
Може да се разглежда още като свойство на абсолютна абсорбционна реагируемост на ресурсно-субстанциалната икономическа система. В зависимост от
начина, по който абсорбционността изразява реагируемостта се различават
средна ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност* (average
resource-substantial economic absorptivity), което е същото като средна ресурсно-субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност* (average
resource-substantial absorptive economic sensitivity), и пределна ресурсносубстанциална икономическа абсорбционност* (marginal resource-substantial
economic absorptivity), което е същото като пределна ресурсно-субстанциална
абсорбционна икономическа чувствителност* (marginal resource-substantial
absorptive economic sensitivity). Средната субстанциална икономическа абсорбционност показва средно какъв размер входен икономически ингредиент на
ресурсно-субстанциалната икономическа система отговоря (съответствува) на
единица неин изходен икономически ингредиент (тя е частното между
входния и изходния икономически ингредиент). Пределната ресурсносубстанциална икономическа абсорбционност е нарастването на входния икономически ингредиент на ресурсно-субстанциалната система, което отговоря
(съответствува) на единица нарастване на неин изходен икономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на
входния и изходния икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ (resource-substantial economic attributivity) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа атрибутивност
(вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ* (resource-substantial economic substitution) – същото като взаимозаменяемост на икономическите ресурси.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ*
(resource-substantial economic elasticity) (*) – икономическа еластичност при
ресурсно-субстанциалната икономическа система; относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва какво е процентното изменение на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен)
на ресурсно-субстанциалната икономическа система, съответствуващо (отговорящо) на един процент изменение на друг тип неин икономически ингредиент (входен или изходен); едно от проявленията и един от измерителите на ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост. Тя е частен случай на субстанциалната икономическа еластичност. В зависимост на
посоката на системното въздействие между двата типа ресурсносубстанциални икономически ингредиенти* (resource-substantial economic
ingredients) се различават ресурсно-субстанциална креативна икономическа
еластичност и ресурсно-субстанциална абсорбционна икономическа еластичност. Ресурсно-субстанциалната креативна икономическа еластичност показва
с колко процента се променя изходният ресурсно-субстанциален
икономическия ингредиент* (output resource-substantial economic ingredient)
при един процент промяна на входния ресурсно-субстанциален
икономически ингредиент* (input resource-substantial economic ingredient) на
разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната
ресурсно-субстанциална икономическа креативност* (marginal resourcesubstantial economic creativity) и средната ресурсно-субстанциална
икономическа креативност* (average resource-substantial economic creativity)
при същата тази система]. Ресурсно-субстанциалната абсорбционна
икономическа еластичност показва с колко процента се променя входният
ресурсно-субстанциален икономически ингредиент при един процент промяна
на изходния ресурсно-субстанциален икономически ингредиент на
разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната
ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност* (marginal resource77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност* (marginal resource-substantial economic absorptivity) и средната ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност* (average resourcesubstantial economic absorptivity) при същата тази система].
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ
(resource-substantial economic elasticity) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална абсорбционна икономическа еластичност;
ресурсно-субстанциална икономическа еластичност;
ресурсно-субстанциална креативна икономическа еластичност.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (resource-substantial economic isoingredient) – същото като ресурсна
икономическа изокванта.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА (resource-substantial economic isoingredient) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална входна икономическа изоингредиента (същото
като ресурсна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изоингредиента (същото
като резултатна икономическа изокванта);
ресурсно-субстанциална икономическа изоингредиента (същото като ресурсна икономическа изокванта).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА*
(resource-substantial economic isoquant), ресурсно-субстанциална икономическа изоингредиента, (*) – икономическа изокванта, конституирана в някаква ресурсно-субстанциална икономическа система; установена (ситуирана) в
ресурсно-субстанциална икономическа система икономическа конфигурация
на равното (еднаквото) икономическо количество, т.е. на равния, на постоянния икономически ингредиент, на когото противостоящият икономически ингредиент е променливият икономически ингредиенти на същата система. Измененията на променливите икономически ингредиенти са взаимнопротивоположни по такъв начин, щото техните въздействия (на измененията) върху постоянния ингредиент да се компенсират взаимно и последният да остане непроменен. Значението на постоянния ингредиент е еднаквата икономическа
оценка (дефинирана според някакъв критерий) на различните комбинации от
променливи ингредиенти, които (комбинации) са представени от различните
точки на една и съща изокванта в ресурсно-субстанциалната икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система. Една част от ресурсно-субстанциалните изокванти изразяват икономически отношения вътре в дадена общностна икономическа единица на разглежданата ресурсно-субстанциална икономическа система, а други – междуобщностни икономически отношения в тази система (последното означава, че
тогава изоквантите изразяват икономически отношения вътре в общностна
икономическа единица, която е от по-високо равнище на обобщение в сравнение с изходните общностни икономически единици). В икономическото пространство на променливите икономически ингредиенти се конституира семейство от ресурсно-субстанциални икономически изокванти, което съответства на множеството от допустими значения на постоянния икономически ингредиент в тази система.
Частен случай на ресурсно-субстанциалната икономическа изокванта е
възпроизводствена икономическа изокванта (същото като възпроизводствена
икономическа изоингредиента) – когато тя е установена в някаква възпроизводствена икономическа система (тук изоквантата може да се отнася и поотделно за икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление, както и за някои техни обобщения, като например за икономическото стопанисване, икономическото следпроизводство, икономическото предипотребление и т.н.).
Според икономическата ингредиентност алтернативни разновидности на
ресурсно-субстанциалната икономическата изокванта са:
(1) ресурсно-субстанциалната входна икономическа изокванта (същото
като ресурсно-субстанциална входна икономическа изоингредиента) – когато
входният икономически ингредиент е променливият икономически ингредиент, т.е. е противостоящият икономически ингредиент на равния (на постоянния) икономически ингредиент; тя е входна изокванта, установена в ресурсносубстанциална икономическа система {в т.ч. входна възпроизводствена икономическа изокванта* (input reproductional economic isoquant) [същото като
входна възпроизводствена икономическа изоингредиента* (input reproductional economic isoingredient)] – когато тя е установена в някаква възпроизводствена икономическа система}; тя още е ресурсна изорезултатна икономическа конфигурация (накратко – ресурсна икономическа изокванта, ресурсна икономическа изоингредиента);
(2) ресурсно-субстанциалната изходна икономическа изокванта (същото
като ресурсно-субстанциална изходна икономическа изоингредиента) – когато
изходният икономически ингредиент е променливият икономически ингредиент, т.е. е противостоящият икономически ингредиент на равния (на постоян-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния) икономически ингредиент; тя е изходна изокванта, установена в ресурсносубстанциална икономическа система {в т.ч. изходна възпроизводствена икономическа изокванта* (output reproductional economic isoquant) [същото като
изходна възпроизводствена икономическа изоингредиента* (output reproductional economic isoingredient)] – когато тя е установена в някаква възпроизводствена икономическа система}; тя още е резултатна изоресурсна икономическа конфигурация (накратко – резултатна икономическа изокванта, резултатна икономическа изоингредиента)];
Според субстанциалната си определеност ресурсно-субстанциалната икономическа изокванта може да бъде:
(1) икономическа изопродукта* (economic isoproduct), в т.ч. факторна
икономическа изопродукта* (factor economic isoproduct) (известна само като
изокванта), приходна икономическа изопродукта* (revenue economic isoproduct), разходна икономическа изопродукта* (cost economic isoproduct) и т.н.;
(2) икономическа изофактора* (economic isofactor), в т.ч. продуктова
икономическа изофактора* (product economic isofactor) (известна като граница на производствените възможности), приходна икономическа изофактора* (revenue economic isofactor), разходна икономическа изофактора* (cost
economic isofactor) и т.н.;
(3) икономическа изокоста* (economic isocost), в т.ч. продуктова икономическа изокоста* (produrt economic isocost) (известна като бюджетна
линия), факторна икономическа изокоста* (factor economic isocost) (известна само като изокоста) и т.н.;
(4) икономическа изорейта* (economic isorevenue), в т.ч. продуктова
икономическа изорейта* (product economic isorevenue), факторна икономическа изорейта* (factor economic isorevenue) и т.н.
В зависимост от броя на видовете непостоянни (вариращи) икономически
ингредиенти, които са противостоящи (противолежащи) на равния (постоянния) ингредиент, се различават няколко частни случаи на ресурсносубстанциалната икономическа изокванта в качеството й на икономическа
конфигурация:
първо, ресурсно-субстанциална изоквантна икономическа линия*
(resource-substantial isoquant economic line) [същото като ресурсносубстанциална изоингредиентна икономическа линия* (resource-substantial
isoingrediental economic line)] {в т.ч. ресурсно-субстанциална изоквантна
икономическа права* (resource-substantial isoquant economic straight line) [същото като ресурсно-субстанциална изоингредиентна икономическа права*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(resource-substantial isoingrediental economic straight line)] и ресурсносубстанциална изоквантна икономическа крива* (resource-substantial
resource-substantial isoquant economic curve) [същото като ресурсносубстанциална изоингредиентна икономическа крива* (resource-substantial
isoingrediental economic curve)]} – конституира се при два икономически ингредиента, противостоящи на постоянния ингредиент;
второ, ресурсно-субстанциална изоквантна икономическа повърхнина*
(resource-substantial isoquant economic surface) [същото като ресурсносубстанциална изоингредиентна икономическа повърхнина* (resourcesubstantial isoingrediental economic surface)] {в т.ч. ресурсно-субстанциална
изоквантна икономическа равнина* (resource-substantial isoquant economic
plane) [същото като ресурсно-субстанциална изоингредиентна икономическа
равнина* (resource-substantial isoingrediental economic plane)] и ресурсносубстанциална изоквантна икономическа крива повърхнина* (resourcesubstantial isoquant economic curved surface) [същото като ресурсносубстанциална изоингредиентна икономическа крива повърхнина*
(resource-substantial isoingrediental economic curved surface)]} – конституира се
при три икономически ингредиента, противостоящи на постоянния ингредиент;
трето, ресурсно-субстанциална изоквантна икономическа хиперповърхнина* (resource-substantial isoquant economic hypersurface) [същото като
ресурсно-субстанциална изоингредиентна икономическа хиперповърхнина*
(resource-substantial isoingrediental economic hypersurface)] {в т.ч. ресурсносубстанциална изоквантна икономическа хиперравнина* (resourcesubstantial isoquant economic hyperplane) [същото като ресурсносубстанциална изоингредиентна икономическа хиперравнина* (resourcesubstantial isoingrediental economic hyperplane)] и ресурсно-субстанциална
изоквантна икономическа крива хиперповърхнина* (resource-substantial
isoquant economic curved hypersurface) [същото като ресурсно-субстанциална
изоингредиентна икономическа крива хиперповърхнина* (resource-substantial
isoingrediental economic curved hypersurface)]} – конституира се при повече от
три икономически ингредиента, противостоящи на постоянния ингредиент.

РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (resource-substantial economic isoquant) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална икономическа изокванта;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ресурсно-субстанциална входна икономическа изокванта (същото като
ресурсна икономическа изокванта.);
ресурсно-субстанциална изходна икономическа изокванта (същото като
резултатна икономическа изокванта).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ
(resource-substantial economic impactness) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа импактност.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ*
(resource-substantial economic creativity), ресурсно-субстанциална креативна
икономическа чувствителност, сметна креативна икономическа субстанцираност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв
размер изходен икономически ингредиент на ресурсно-субстанциалната икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент. Тя е едно от проявленията и един от измерителите на ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост, както и
разновидност съвместно на икономическата креативност и ресурсносубстанциалната икономическата чувствителност. Може да се разглежда
още като свойство на абсолютна креативна реагируемост на ресурсносубстанциалната икономическа система. Представлява частен случай на субстанциалната икономическа креативност. В зависимост от начина, по който
креативността изразява реагируемостта се различават средна ресурсносубстанциална икономическа креативност* (average resource-substantial
economic creativity), което е същото като средна ресурсно -субстанциална
креативна икономическа чувствителност* (average resource-substantial
creative economic sensitivity), и пределна ресурсно-субстанциална икономическа креативност* (marginal resource-substantial economic creativity), което е
същото като пределна ресурсно-субстанциална креативна икономическа
чувствителност* (marginal resource-substantial creative economic sensitivity).
Средната ресурсно-субстанциална икономическа креативност показва средно
какъв размер изходен икономически ингредиент на ресурсно-субстанциалната
икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент (тя е частното между изходния и входния икономически ингредиент). Пределната ресурсно-субстанциалната икономическа чувствителност е нарастването на изходния икономически ингредиент на ресурсносубстанциалната система, което отговоря (съответствува) на единица нараст82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ване на неин входен икономически ингредиент (респ. е съотношението между
диференциалните нараствания на изходния и входния икономически ингредиент).

РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ
(resource-substantial economic invertibility) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа обратимост.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ (resource-substantial economic productivity) – същото като сметна
икономическа производителност.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ (resource-substantial economic productivity) (ки) – във:
пределна ресурсно-субстанциална икономическа производителност (същото като пределна сметна икономическа производителност);
ресурсно-субстанциална икономическа производителност (същото като
сметна икономическа производителност);
средна ресурсно-субстанциална икономическа производителност (същото
като средна сметна икономическа производителност).
РЕСУРСНО-СУБСТНАЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗХОДНОСТ*
(resource-substantial economic costness) – същото като сметна икономическа
разходност.
РЕСУРСНО-СУБСТНАЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗХОДНОСТ
(resource-substantial economic costness) (ки) – във:
пределна ресурсно-субстнациална икономическа разходност (същото като
пределна сметна икономическа разходност);
ресурсно-субстнациална икономическа разходност (същото като сметна
икономическа разходност);
средна ресурсно-субстнациална икономическа разходност (същото като
средна сметна икономическа разходност).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ
(resource-substantial ingrediental economic reactibility) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа реагируемост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(resource-substantial economic system), сметна икономическа система, (*) –
икономическа система (наричана ингредиентна икономическа система), в която се извършва ресурсно-субстанциално икономическо преобразование*
(resource-substantial economic transformation); представлява разновидност на
субстанциалната икономическа система. Специфичното за нея е целенасоченото съпостявяне на изходния икономически ингредиент с входния икономически ингредиент на системата [правенето на икономическа сметка
(economic account)]; целта е формирането на някакъв желан изход с помощта и
според възможностите на зададен разполагаем вход. Сметността на ресурсносубстанциалната икономическа система произтича от ограничеността на икономическите ресурси, с които тя разполага. Входният икономически ингредиент и изходният икономически ингредиент на ресурсно-субстанциалната икономическа система са ресурсно-субстанциални икономически ингредиенти
(същото като сметни икономически субстанциенти) [в т.ч. входен ресурсносубстанциален икономически ингредиент* (input resource-substantial
economic ingedient) и изходен ресурсно-субстанциален икономически ингредиент* (output resource-substantial economic ingedient)]. Те са начин на съществуване и обективиране на ресурсно-субстанциалното икономическо богатство* (resource-substantial economic wealth) [в т.ч. входно ресурсносубстанциално икономическо богатство* (input resource-substantial economic
wealth) и изходно ресурсно-субстанциално икономическо богатство* (output
resource-substantial economic wealth)] и приемат формата на (и се разглеждат
като) икономически запаси [в т.ч. входен икономически запас* (input
economic stock) и изходен икономически запас* (output economic stock)].
Входният икономически запас (входният ресурсно-субстанциален икономически ингредиент) се определя като икономически ресурс, а изходният икономически запас (изходният ресурсно-субстанциален икономически ингредиент)
– като икономически резултат. Икономическият ресурс и икономическият резултат са разновидности на по-общото понятие за икономически запаси. Така
че
ресурсно-субстанциалната
икономическа
система
е
запасносубстанциална икономическа система* (stock-substantial economic system), в
която се извършва запасно-субстанциално икономическо преобразование*
(stock-substantial economic transformation). Тя е система, която преобразува
(трансформира) икономически ресурси в икономически резултати. Това е
същността на ресурсно-субстанциалното икономическо преобразование. Смисълът (и предназначението) на ресурсно-субстанциалната икономическа сис84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тема е постигането на определени икономически резултати с помощта на разполагаемите икономически ресурси. В този контекст икономическите ресурси
са резултатно-ориентирани, а икономическите резултати са ресурсноосигурени.
Способността на ресурсно-субстанциалната икономическа система да извършва ресурсно-субстанциално преобразование се разглежда като ресурсна
субстанциалност на икономическата система* (resource substantiality of the
economic system), т.е. като ресурсна икономическа субстанциалност* (resource economic substantiality). Икономическият ресурс е ресурсно икономическо богатство (resource economic wealth), а икономическият резултат е резултатно икономическо богатство (resultive economic wealth). Разглежданата
система преобразува (трансформира, превръща) ресурсното икономическо богатство (икономическия ресурс) в резултатно икономическо богатство (в икономически резултат), което е цел на нейното поведение. Резултатното икономическо богатство е предназначено за удовлетворяването на някакви икономически потребности. Ресурсно-субстанциалното икономическо преобразование
е една от разновидностите на по-общото понятие за субстанциално икономическо преобразование (вж. субстанциална икономическа система). На ресурсно-субстанциалното икономическо преобразование отговарят (съответствуват) понятията за ресурсно-субстанциално икономическо изображение*
(resource-substantial economic mapping), което е разновидност на субстанциалното икономическо изображение* (substantial economic mapping), ресурсносубстанциално икономическо съответствие* (resource-substantial economic
correspondence), което е разновидност на субстанциалното икономическо
съответствие* (substantial economic correspondence), ресурсно-субстанциален
икономически оператор (същото като сметен икономически субстанциатор),
който е разновидност на субстанциалния икономически оператор (същото като икономически субстанциатор), ресурсно-субстанциална икономическа
функция* (resource-substantial economic function) и ресурсно-субстанциален
икономически процес* (resource-substantial economic process), който е разновидност на субстанциалния икономически процес* (substantial economic
process).
Ресурсно-субстанциалната икономическа система се представя като последователност от преминаващи една в друга икономически фази (economic
phases) (най-малко една) на преобразуване на икономическите ингредиенти от
една ресурсно-субстанциална форма в друга ресурсно-субстанциална форма.
Затова те са ресурсно-субстанциални икономически фази* (resource-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------substantial economic phases), а преобразуваните в тях икономически ингредиенти – ресурсно-субстанциални икономически ингредиенти. Всяка ресурсносубстанциална икономическа фаза поотделно е относително-обособена икономическа система (респ. икономическа подсистема) на трансформиране на
икономически ресурси в икономически резултати, което е ресурсносубстанциалният икономически процес. Ако този подход се приложи към елементарната същностно-стратифицирана икономика (чиито подсистеми са
същностната икономика и феноменната икономика), тогава се открояват
същностна ресурсно-субстанциална икономическа система* (essential resource-substantial economic system) (нейните ингредиенти са икономически
същности) и феноменна ресурсно-субстанциална икономическа система*
(phenomenal resource-substantial economic system) (нейните ингредиенти са
икономически явления). Това показва, че всеки ресурсно-субстанциален икономически процес може да се анализира както на същностно, така и на феноменно стратификационно равнище, т.е. да бъде разглеждан като същностен
ресурсно-субстанциален икономически процес* (essential resource-substantial
economic process) и като феноменен ресурсно-субстанциален икономически
процес* (phenomenal resource-substantial economic process). Всяка фаза на функционирането на ресурсно-субстанциалната икономическа система се интерпретира като елементарна ресурсно-субстанциална икономическа система*
(elementary resource-substantial economic system). В този смисъл която и да е
ресурсно-субстанциалната икономическа система е изградена от елементарни
ресурсно-субстанциални икономически системи. Освен това, когато нейните
икономически ингредиенти са икономически форми, тя е формална ресурсносубстанциална икономическа система* (formal resource-substantial economic
system), а когато са икономически съдържания, тя е съдържателна ресурсносубстанциална икономическа система* (contential resource-substantial
economic system). Важна разновидност на ресурсно-субстанациалната икономическа система е възпроизводствената икономическа система (възпроизводствената ресурсно-субстанциална икономическа система). Като се приложи ингредиентната икономическа обратимост, се конституират: зададена
ресурсно-субстанциална икономическа система* (given resource-substantial
economic system), начална ресурсно-субстанциална икономическа система*
(inverse resource-substantial economic system), инверсна ресурсносубстанциална икономическа система* (inverse resource-substantial economic
system). (Вж. ресурсно-субстанциална икономика.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според начина, по който е дефинирана ресурсно-субстанциалната икономическа система, се разграничават: (1) насочено-дефинирана ресурсносубстанциална икономическа система* (purposely-defined resourcesubstantial economic system), в т.ч. (а) насочено-дефинирана зададена ресурсно-субстанциална икономическа система* (purposely-defined given resourcesubstantial economic system), (б) насочено-дефинирана начална ресурсносубстанциална икономическа система* (purposely-defined initial resourcesubstantial economic system) и (в) насочено-дефинирана инверсна ресурсносубстанциална икономическа система* (purposely-defined inverse resourcesubstantial economic system) (вж. насочено-дефинирана ингредиентна икономическа система) (когато не е посочено друго, под насочено-дефинирана ресурсно-субстанциална икономическа система обикновено се подразбира насоченадефинираната начална (покриваща се със зададената) ресурсно-субстанциална
икономическа система); (2) противонасочено-дефинирана ресурсносубстанциална икономическа система* (counterposely-defined resourcesubstantial economic system), в т.ч. (а) противонасочено-дефинирана зададена
ресурсно-субстанциална икономическа система* (counterposely-defined
given resource-substantial economic system), (б) противонасочено-дефинирана
начална ресурсно-субстанциална икономическа система* (counterposelydefined initial resource-substantial economic system) и (в) противонасоченодефинирана инверсна ресурсно-субстанциална икономическа система*
(counterposely-defined inverse resource-substantial economic system) (вж. противонасочено-дефинирана ингредиентна икономическа система) (когато не е
посочено друго, под противонасочено-дефинирана ресурсно-субстанциална
икономическа система обикновено се подразбира противонасоченодефинираната начална (покриваща се със зададената) ресурсно-субстанциална
икономическа система).
Вж.: сметен икономически субстанцификат, сметни икономически субстанциенти, сметен икономически субстанциатор, прав сметен икономически
субстанциатор, обратен сметен икономически субстанциатор, сметна субстанциална ингредиентна предавателта икономическа функция, средна
сметна субстанциална ингредиентна предавателта икономическа функция,
пределна сметна субстанциална ингредиентна предавателта икономическа
функция, ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа импактност,
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност,
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа реагируемост, ресурсносубстанциална икономическа чувствителност, ресурсно-субстанциална ико-
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа креативност, ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност, ресурсно-субстанциална икономическа еластичност.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ресурсно-субстанциална икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за ресурсно-субстанциална консуматорска система* (resource-substantial consumptionary system), ресурсносубстанциална стопанска система* (resource-substantial protoeconomic system), ресурсно-субстанциална пазарно-икономическа система* (resourcesubstantial marketly-economic system) и ресурсно-субстанциална финансовопазарно-икономическа система* (resource-substantial financially-marketlyeconomic system). Общо за всички тях е понятието за ресурсно-субстанциална
поддържаща система* (resource-substantial sustenance /sustaining/ system) (за
ресурсно-субстанциална система при поддържането).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (resource-substantial economic system) (ки) – във:
възпроизводствена ресурсно-субстанциална икономическа система (същото като възпроизводствена икономическа система);
елементарна ресурсно-субстанциална икономическа система (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система);
ресурсно-субстанциална икономическа система;
същностна ресурсно-субстанциална икономическа система (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система);
феноменна ресурсно-субстанциална икономическа система (вж. ресурсно-субстанциална икономическа система).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ (resource-substantial economic transformationality) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална ингредиентна икономическа трансформационност.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (resource-substantial economic function) – същото като производствена икономическа функция.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (resource-substantial economic sensitivity), сметна икономическа субстанцираност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв
88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на ресурсно-субстанциалната 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 ресурсносубстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на икономическата чувствителност. Представлява частен случай на
субстанциалната икономическа чувствителност. Може да се разглежда още
като свойство на абсолютна реагируемост на ресурсно-субстанциалната икономическа система. В зависимост от начина, по който чувствителността изразява реагируемостта се различават (1) средна ресурсно-субстанциална икономическа чувствителност* (average resource-substantial economic sensitivity)
[в т.ч. средна ресурсно-субстанциална икономическа креативност* (average
resource-substantial economic creativity), което е същото като средна ресурсносубстанциална креативна икономическа чувствителност* (average
resource-substantial creative economic sensitivity), и средна ресурсносубстанциална икономическа абсорбционност* (average resource-substantial
economic absorptivity), което е същото като средна ресурсно-субстанциална
абсорбционна икономическа чувствителност* (average resource-substantial
absorptive economic sensitivity)] и (2) пределна ресурсно-субстанциална икономическа чувствителност* (marginal resource-substantial economic
sensitivity) [в т.ч. пределна ресурсно-субстанциална икономическа креативност* (marginal resource-substantial economic creativity), което е същото като
пределна ресурсно-субстанциална креативна икономическа чувствителност* (marginal resource-substantial creative economic sensitivity), и пределна
ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност* (marginal resourcesubstantial economic absorptivity), което е същото като пределна ресурсносубстанциална абсорбционна икономическа чувствителност* (marginal
resource-substantial absorptive economic sensitivity)]. Средната ресурсносубстанциална икономическа чувствителност показва средно какъв размер на
даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на ресурсносубстанциалната икономическа система отговоря (съответствува) на единица
неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен). Пределната
ресурсно-субстанциална икономическа чувствителност е нарастването на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на ресурсносубстанциалната система, което отговоря (съответствува) на единица нараст-

89

1306

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ване 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) ресурсно-субстанциална икономическа креативност (същото като ресурсносубстанциална креативна икономическа чувствителност) и (2) ресурсносубстанциялна икономическа абсорбционност (същото като ресурсносубстанциална абсорбционна икономическа чувствителност). Ресурсносубстанциалната икономическата креативност (в т.ч. средната и пределната
ресурсно-субстанциална икономическа креативност) показва какъв размер изходен икономически ингредиент отговоря (съответствува) на единица входен
икономически ингредиент на ресурсно-субстанциалната икономическа система. Обратно на това, ресурсно-субстанциалната икономическа абсорбционност
(в т.ч. средната и пределната ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност) показва какъв размер входен икономически ингредиент отговоря
(съответствува) на единица изходен икономически ингредиент.

РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (resource-substantial economic sensitivity) (ки) – във:
ресурсно-субстанциална абсорбционна икономическа чувствителност
(същото като ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност);
ресурсно-субстанциална икономическа чувствителност;
ресурсно-субстанциална креативна икономическа чувствителност (същото като ресурсно-субстанциална икономическа креативност).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
АТРИБУТИВНОСТ* (resource-substantial ingrediental economic attributivity) –
вж. ингредиентна икономическа атрибутивност.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ИМПАКТНОСТ* (resource-substantial ingrediental economic impactness) (*) –
наличие при ресурсно-субстанциалната икономическа система на външни
икономически връзки (на външни икономически въздействия, в т.ч. на входни
и изходни икономически въздействия); взаимозависимост на функционирането
на ресурсно-субстанциалната икономическа система с околната среда; една от
съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа импактност и едно от проявле90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нията на ингредиентната икономическа абстрахируемост; тя е частен случай
на субстанциалната ингредиентна икономическа импактност. Това означава,
че ресурсно-субстанциалната икономическа система се характеризира с наличието и въздействието на входни ресурсно-субстанциални икономически ингредиенти* (input resource-substantial economic ingredients) [представляват
форма на проявление на входното ресурсно-субстанциално икономическо
богатство* (input resource-substantial economic wealth)] и изходни ресурсносубстанциални икономически ингредиенти* (output resource-substantial
economic ingredients) [представляват форма на проявление на изходното ресурсно-субстанциално икономическо богатство* (output resource-substantial
economic wealth)]. В своята общност те образуват ресурсно-субстанциалните
икономически ингредиенти* (resource-substantial economic ingredients) [представляват форма на проявление на ресурсно-субстанциалното икономическо
богатство* (resource-substantial economic wealth)].

РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ОБРАТИМОСТ* (resource-substantial ingrediental economic invertibility) (*) –
възможност за двояко интерпретиране и анализиране (и върху тази основа – за
класифициране) на ресурсно-субстанциалната икономическа система чрез
смяна на местата на двата типа икономически ингредиенти (на входния икономически ингредиент и изходния икономически ингредиент) (вж. икономическа
ингредиентност). Представлява частен случай на субстанциалната ингредиентна икономическа обратимост. Според критерия на ингредиентната икономическа обратимост разновидности на ресурсно-субстанциалната икономическа система са зададената ресурсно-субстанциална икономическа система* (given resource-substantial economic system), началната ресурсносубстанциална икономическа система* (initial resource-substantial economic
system) и инверсната ресурсно-субстанциална икономическа система*
(inverse resource-substantial economic system) (вж. ингредиентна икономическа
абстрахируемост и ингредиентна икономическа класифицируемост).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
РЕАГИРУЕМОСТ* (resource-substantial ingrediental economic reactibility) (*) –
свойство на ресурсно-субстанциалната икономическа система да реагира по
определен начин на външните икономически въздействия [на ресурсносубстанциалните икономически ингредиенти* (resource-substantial economic
ingredients) – последните са форма на проявление на ресурсно91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциалното икономическо богатство* (resource-substantial economic
wealth)]. Представлява една от съставките на ингредиентната икономическа
атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа
реагируемост и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Частен случай е на субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост. Тя е и още съвкупност от икономически величини (респ.
от икономически показатели), чрез които се измерва реагирането на ресурсносубстанциалната икономическа система. Значими сред тях са (1) ресурсносубстанциалната икономическа чувствителност [в т.ч. средната ресурсносубстанциална икономическа чувствителност* (average resource-substantial
economic sensitivity) и пределната ресурсно-субстанциална икономическа
чувствителност* (marginal resource-substantial economic sensitivity)] и (2) ресурсно-субстанциалната икономическа еластичност, най-вече в условията на
линейни икономически преобразования. Разновидности на субстанциалната
икономическа чувствителност са ресурсно-субстанциалната икономическа
креативност [в т.ч. средната ресурсно-субстанциална икономическа креативност* (average resource-substantial economic creativity) и пределната ресурсно-субстанциална икономическа креативност* (marginal resourcesubstantial economic creativity)] и ресурсно-субстанциалната икономическа абсорбционност [в т.ч. средната ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност* (average resource-substantial economic absorptivity) и пределната ресурсно-субстанциална икономическа абсорбционност* (marginal
resource-substantial economic absorptivity)].
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА
ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ* (resource-substantial ingrediental economic
transformationality) (*) – свойство на ресурсно-субстанциалната икономическа
система да трансформира (да преобразува) входните ресурсносубстанциални икономически ингредиенти* (input resource-substantial economic ingredients) [те са форма на проявление на входното ресурсносубстанциално икономическо богатство* (input resource-substantial economic
wealth)] в изходни ресурсно-субстанциални икономически ингредиенти*
(output resource-substantial economic ingredients) [те са форма на проявление на
изходното ресурсно-субстанциално икономическо богатство* (output
resource-substantial economic wealth)], както и обратното – да трансформира
изходните във входни икономически ингредиенти от този тип; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновиднос92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тите на ингредиентната икономическа трансформационност и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост; тя е частен
случай на субстанциалната ингредиентна икономическа трасформационност. Специфично за това свойство е наличието на ресурсно-субстанциално
икономическо преобразование* (resource-substantial economic transformation),
ресурсно-субстанциално икономическо изображение* (resource-substantial
economic mapping), ресурсно-субстанциален икономически оператор*
(resource-substantial economic operator) и ресурсно-субстанциално икономическо съответствие* (resource-substantial economic correspondence).

РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА
КРЕАТИВНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ЕЛАСТИЧНОСТ (resource-substantial creative economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва
с колко процента се променя изходният икономически ингредиент на ресурсно-субстанциалната
икономическа система
[изходният
ресурсносубстанциален икономическия ингредиент* (output resource-substantial
economic ingredient)] при един процент промяна на входния икономически ингредиент на същата система [на входния ресурсно-субстанциален икономически ингредиент* (input resource-substantial economic ingredient)]; едно от
проявленията и един от измерителите на ресурсно-субстанциалната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на ресурсносубстанциалната икономическа еластичност. Тя е частен случай на субстанциалната креативна икономическа еластичност. Представлява съотношение
между пределната ресурсно-субстанциална икономическа креативност*
(marginal resource-substantial economic creativity) и средната ресурсносубстанциална икономическа креативност* (average resource-substantial
economic creativity) при разглежданата икономическа система.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА
КРЕАТИВНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (resource-substantial creative economic sensitivity) –
същото като ресурсно-субстанциална икономическа креативност.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ*
(resource-substantial economic ingedients) (*) – обобщаващо понятие за икономически отношения и икономически единици (институционални икономически
единици, икономически институции) в случаите, когато те се реализират
като икономически връзки в ресурсно-субстанциалните икономическите системи [тогава те са съответно ресурсно-субстанциални икономически отно93
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шения* (resource-substantial economic relations) и ресурсно-субстанциални
икономически единици* (resource-substantial economic participants) (ресурсносубстанциални икономически институции)]; същото като сметни икономически субстанциенти; една от разновидностите на икономическите ингредиенти
изобщо; същото като сметни икономически субстанциенти. По-специално ресурсно-субстанциалните икономически отношения се реализират като икономически връзки в релационните ресурсно-субстанциални икономически
системи* (relational /relationary/ resource-substantial economic systems) (в тях
икономическите институции изпълняват ролята на икономически елементи), а
ресурсно-субстанциалните икономически единици (икономически институции) се реализират като икономически връзки в институционалните ресурсно-субстанциални икономически системи* (institutional resource-substantial
economic systems) (в тях икономическите отношения изпълняват ролята на
икономически елементи). В рамките на конкретната ресурсносубстанционална икономическа система се разграничават входeн ресурсносубстанциални икономически ингредиент* (input resource-substantial
economic ingedient) (разновидност на входните икономически въздействия),
който е носител на входното ресурсно-субстанциално икономическо богатство (разновидност на входното ингредиентно икономическо богатство), и
изходен ресурсно-субстанциални икономически ингредиент* (output
resource-substantial economic ingedient) (разновидност на изходните икономически въздействия), който е носител на изходното ресурсно-субстанциално
икономическо богатство (разновидност на изходното ингредиентно икономическо богатство). Важна разновидност на ресурсно-субстанциалните икономически ингредиенти са възпроизводствените икономически ингредиенти.
Когато не е посочено друго, под ресурсно-субстанциални икономически ингредиенти обикновено се подразбират именно възпроизводствените икономически ингредиенти.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
ресурсно-субстанциални икономически ингредиенти се конституират още и
съответстващите им понятия за ресурсно-субстанциални консуматорски ингредиенти* (resource-substantial consumptionary ingredients), ресурсносубстанциални стопански ингредиенти* (resource-substantial protoeconomic
ingredients), ресурсно-субстанциални пазарно-икономически ингредиенти*
(resource-substantial marketly-economic ingredients) и ресурсно-субстанциални
(resource-substantial
финансово-пазарно-икономически
ингредиенти*
financially-marketly-economic ingredients). Общо за всички тях е понятието за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ресурсно-субстанциални поддържащи ингредиенти* (resource-substantial
sustenance /sustaining/ ingredients) (за ресурсно-субстанциални ингредиенти на
поддържането).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАЗИ* (resourcesubstantial economic phases) – вж. ресурсно-субстанциална икономическа система.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО*
(resource-substantial economic wealth) – основна разновидност възпроизводственото икономическо богатство (вж. ресурсно-субстанциална икономическа
система и икономическо богатство).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
(resource-substantial economic wealth) (ки) – във:
входно ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
изходно ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
ресурсно-субстанциално икономическо богатство (вж. икономическо
богатство).
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ*
(resource-substantial economic mapping) – вж. ресурсно-субстанциална икономическа система.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (resource-substantial economic transformation) – вж. ресурсносубстанциална икономическа система.
РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО
ВИЕ* (resource-substantial economic correspondence) –
субстанциална икономическа система.

СЪОТВЕТСТвж. ресурсно-

РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧНО
ЗАМЕСТВАНЕ
(resource-tehnical
substitution) (кф) – във:
пределна норма на ресурсно-технологичното заместване (същото като
пределна норма на еквивалентното заместване на икономическите ресурси).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ* (retensive economic growth),
нормално-ретензивен икономически растеж, (*) – общо понятие (според релейната бинарна типология на икономическия растеж) за (а) катензивен икономически растеж (тогава зададената катензивност на икономическия растеж GI е равна на единица и тя е нормалната катензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща оптензивност на икономическия растеж
AA (равна на нула) e безналичната оптензивност на икономическия растеж,
където GI + AA = 1, или (б) оптензивен икономически растеж (тогава зададената оптензивност на икономическия растеж GA е равна на единица и тя е
нормалната оптензивност на икономическия растеж), а нейната прилежаща
катензивност на икономическия растеж AI (равна на нула) e безналичната
катензивност на икономическия растеж, където GA + AI = 1 (вж. тензивност
на икономическия растеж и типология на икономическия растеж). Тук зададената ретензивност на икономическия растеж GJ (равна на единица и тя е
нормалната ретензивност на икономическия растеж) е общо понятие за
нормална катензивност (която е зададената катензивност GI) и нормална оптензивност (която е зададената оптензивност GA) на растежа. Нейната прилежаща ретензивност на икономическия растеж AJ (равна на нула и тя е безналичната ретензивност на икономическия растеж) е общо понятие за безналична оптензивност (която е прилежаща оптензивност AA на нормалната катензивност) и безналична катензивност (която е прилежаща катензивност AI на
нормалната оптензивност), където GJ + AJ = 1 (в относително изражение чрез
единица е представен темпът на икономическия растеж y). Тук зададената
ретензивност формира изцяло темпа на растежа, докато прилежащата ретензивност няма никакво участие в него.
Ретензивният растеж се установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста
и на нейните различни формати. Разновидност е на преобладаващоретензивния икономически растеж, изцяло-ретензивния икономически растеж, изотропния икономически растеж, хомогенния икономически растеж,
изотропно-ретензивния икономически растеж, хомогенно-ретензивния икономически растеж, инретензивния икономически растеж, изцялоинретензивния икономически растеж и преобладаващо-инретензивния икономически растеж. Вж. тензивен икономически растеж.
Разновидности на ретензивния растеж са ретензивният продуктов икономически растеж* (retensive product economic growth), ретензивният факторов икономически растеж* (retensive factor economic growth), ретензив96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният полезностен икономически растеж* (retensive utility economic growth),
ретензивният стойностен икономически растеж* (retensive value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж). Негови разновидности са също ретензивният стационарен икономически растеж* (retensive stationary economic growth) и ретензивният
нестационарен икономически растеж* (retensive non-stationary economic
growth) (вж. стационарен икономически растеж и нестационарен икономически растеж).
РЕТЕНЗИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (retensive economic growth)
(ки) – във:
аизотропно-ретензивен икономически растеж;
анизотропно-ретензивен икономически растеж;
безналично-ретензивен икономически растеж;
изотропно-ретензивен икономически растеж;
изохипогенно-ретензивен икономически растеж;
изцяло-ретензивен икономически растеж;
налично-ретензивен икономически растеж;
нормално-ретензивен икономически растеж;
предимно-ретензивен икономически растеж;
преобладаващо-ретензивен икономически растеж;
ретензивен икономически растеж;
хеогенно-ретензивен икономически растеж;
хетерогенно-ретензивен икономически растеж;
хигенно-ретензивен икономически растеж;
хипергенно-ретензивен икономически растеж;
хипогенно-ретензивен икономически растеж;
хомогенно-ретензивен икономически растеж.
РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (retensivition of
the economic growth) (*) – общо понятие за катензивиране на икономическия
растеж и оптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на ретензитета
на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. То може да се получи или чрез инретензивиране на икономическия растеж (което е покачване на инретензитета на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж), или чрез субдеретензивиране на икономическия растеж (което е
спадане на деретензитета на икономическия растеж). Когато ретензивирането става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е ретензификация на икономическия растеж (покачване на ретензивността на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на ретензитета в темпа на
растежа), а когато ретензивирането става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е субретензификация на икономическия растеж (спадане на ретензивността на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял
на ретензитета в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (retensivition of the
economic growth) (ки) – във:
балансирано ретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо ретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно ретензивиране на икономическия растеж;
достатъчно-цялостно ретензивиране на икономическия растеж;
миноритарно ретензивиране на икономическия растеж;
налично ретензивиране на икономическия растеж;
непреобладаващо ретензивиране на икономическия растеж;
предимствено ретензивиране на икономическия растеж;
преобладаващо ретензивиране на икономическия растеж;
ретензивиране на икономическия растеж;
субпреобладаващо ретензивиране на икономическия растеж;
субутвърдено ретензивиране на икономическия растеж;
субхипергенно ретензивиране на икономическия растеж;
субцялостно ретензивиране на икономическия растеж;
суперцялостно ретензивиране на икономическия растеж;
утвърдено ретензивиране на икономическия растеж;
хипогеннно ретензивиране на икономическия растеж;
цялостно ретензивиране на икономическия растеж;
частично ретензивиране на икономическия растеж;
частично-утвърдено ретензивиране на икономическия растеж.
РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (retensity of the
economic growth) (*) – общо понятие J за катензивност на икономическия
растеж I и оптензивност на икономическия растеж A, сумата на които при
даден икономически растеж, от своя страна, е равна на единица (т.е. I + A = 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Тя (а) e относително изразеното участие I на някакъв идентифициран фактор
на икономическия растеж в темпа на икономическия растеж y или (б) е относително изразеното участие A на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж, където I и A измерват ролята на тези фактори при осъществяването на икономическия растеж. Ретензивността е разновидност на
тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Тя е частното j/y между ретензитета на икономическия растеж j и темпа на
растежа.
Положителната ретензивност се определя като инретензивност на икономическия растеж (която се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а
отрицателният ретензивност – като деретензивност на икономическия растеж (която се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В своята общност инретензивността и деретензивността образуват наличната ретензивност
на икономическия растеж. Нулевата ретензивност е безналична ретензивност
на икономическия растеж. В своята общност безналичната ретензивност и
инретензивността образуват адиретензивността на икономическия растеж
[съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а деретензивността и безналичната ретензивност – деаретензивността на икономическия
растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на ретензивността са още ретензивността на продуктовия икономически растеж* (retensity of the product economic growth), ретензивността на факторовия икономически растеж* (retensity of the factor
economic growth), ретензивността на полезностния икономически растеж* (retensity of the utility economic growth), ретензивността на стойностния икономически растеж* (retensity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянна ретензивност на икономическия растеж* (constant retensity of the economic
growth) (която е общо понятие за постоянната катензивност и постоянната оптензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
променлива ретензивност на икономическия растеж* (variable retensity of
the economic growth) (който е общо понятие за променливата катензивност и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------променливата оптензивност на растежа и е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. времево-променлива ретензивност на икономическия растеж* (temporally-variable retensity of the economic growth) и невремево-променлива ретензивност на икономическия растеж* (non-temporallyvariable retensity of the economic growth)]. Промените на ретензивността 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
ретензивност на икономическия растеж. Разновидности на променливата ретензивност са (а) покачващата се ретензивност на икономическия растеж* (raising retensity of the economic growth) (общо понятие за покачваща се
катензивност и покачваща се оптензивност на растежа), което е ретензификация на икономическия растеж [налице е или при покачваща се инретензивност (което е инретензификация на икономическия растеж), или при спадаща
деретензивност на икономическия растеж (което е субдеретензификация на
икономическия растеж)], и (б) спадащата ретензивност на икономическия
растеж* (subsiding retensity of the economic growth) (общо понятие за спадаща
катензивност и спадаща оптензивност на растежа), което е субретензификация
на икономическия растеж [налице е или при спадаща инретензивност (което е
субинретензификация на икономическия растеж), или при покачваща се деретензивност на икономическия растеж (което е деретензификация на икономическия растеж)]. В своята общност постоянната и покачващата се ретензивност образуват понятието за неспадаща ретензивност на икономическия
растеж* (unsubsiding retensity of the economic growth) (общо понятие за неспадаща катензивност и неспадаща оптензивност на растежа) [което е несубретензификация на икономическия растеж* (unsubretensification of the
economic growth)], а постоянната и спадащата ретензивност образуват понятието за непокачваща се ретензивност на икономическия растеж* (unraising
retensity of the economic growth) (общо понятие за непокачваща се катензивност и непокачваща се оптензивност на растежа) [което е неретензификация
на икономическия растеж* (unretensification of the economic growth)].

РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (retensity of the economic growth) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------балансирана ретензивност на икономическия растеж;
безналична ретензивност на икономическия растеж;
достатъчна ретензивност на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща ретензивност на икономическия растеж;
достатъчно-цялостна ретензивност на икономическия растеж;
зададена ретензивност на икономическия растеж;
мажоритарна ретензивност на икономическия растеж (същото като
достатъчно-преобладаваща ретензивност на икономическия растеж, преобладаваща ретензивност на икономическия растеж);
миноритарна ретензивност на икономическия растеж;
налична ретензивност на икономическия растеж;
непреобладаваща ретензивност на икономическия растеж;
нормална ретензивност на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостна ретензивност на икономическия растеж);
предимствена ретензивност на икономическия растеж;
преобладаваща ретензивност на икономическия растеж;
прилежаща ретензивност на икономическия растеж;
ретензивност на икономическия растеж;
субдостатъчна ретензивност на икономическия растеж (същото като
субутвърдена ретензивност на икономическия растеж);
субпреобладаваща ретензивност на икономическия растеж;
субхипергенна ретензивност на икономическия растеж;
субцялостна ретензивност на икономическия растеж;
суперцялостна ретензивност на икономическия растеж;
утвърдена ретензивност на икономическия растеж;
хипергенна ретензивност на икономическия растеж (същото като суперцялостна ретензивност на икономическия растеж);
хипердостатъчна ретензивност на икономическия растеж (същото като
суперцялостна ретензивност на икономическия растеж);
хипогенна ретензивност на икономическия растеж;
цялостна ретензивност на икономическия растеж;
частична ретензивност на икономическия растеж;
частично-утвърдена ретензивност на икономическия растеж.
РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ (retertensitial economic
growth) (ки) – във:
балансирано-ретензивностен икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------безналично-ретензивностен икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващо-ретензивностен икономическия растеж;
достатъчно-ретензивностен икономическия растеж;
достатъчно-цялостно-ретензивностен икономическия растеж;
миноритарно-ретензивностен икономическия растеж;
налично-ретензивностен икономическия растеж;
непреобладаващо-ретензивностен икономическия растеж;
нормално-ретензивностен икономически растеж (същото като достатъчно-цялостно-ретензивностен икономическия растеж);
предимно-ретензивностен икономическия растеж;
преобладаващо-ретензивностен икономическия растеж;
релейна бинарна типология на ретензивностния икономическия растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж);
субдостатъчно-ретензивностен икономически растеж (същото като субутвърдено-ретензивностен икономически растеж);
субпреобладаващо-ретензивностен икономическия растеж;
субутвърдено-ретензивностен икономическия растеж;
субхипергенно-ретензивностен икономическия растеж;
субцялостно-ретензивностен икономическия растеж;
суперцялостно-ретензивностен икономическия растеж;
утвърдено-ретензивностен икономическия растеж;
хипергенно-ретензивностен икономически растеж (същото като суперцялостно-ретензивностен икономическия растеж);
хипердостатъчно-ретензивностен икономически растеж (същото като
суперцялостно-ретензивностен икономическия растеж);
хипогенно-ретензивностен икономическия растеж;
цялостно-ретензивностен икономическия растеж;
частично-утвърдено-ретензивностен икономическия растеж;
частично-ретензивностен икономическия растеж.
РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (retensivity of the economic growth) (съкратено от relay-operated tensivity) (*) – общо понятие j за
катензитет на икономическия растеж i и оптензитет на икономическия
растеж a, сумата на които при даден икономически растеж, от своя страна, е
равна на темпа на икономическия растеж y (т.е. i + a = y). Той e абсолютно
изразеното участие i на някакъв идентифициран фактор на икономическия
растеж в темпа на растежа или е абсолютно изразеното участие a на някакъв
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неидентифициран фактор на икономическия растеж , където i и a измерват
ролята на тези фактори при осъществяването на икономическия растеж. Ретензитетът е разновидност на тензитета на икономическия растеж съобразно с
релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Частното j/y между ретензитета и темпа на растежа е ретензивността на икономическия растеж J.
Положителният ретензитет се определя като инретензитет на икономическия растеж (който се отразява разширяващо върху темпа на растежа), а
отрицателният ретензитет – като деретензитет на икономическия растеж
(който се отразява съкращаващо върху темпа на растежа). В своята общност
инретензитетът и деретензитетът образуват наличния ретензитет на икономическия растеж. Нулевият ретензитет е безналичен ретензитет на икономическия растеж. В своята общност безналичният ретензитет и инретензитетът
образуват адиретензитета на икономическия растеж [съкратено от безналичие (anarchy) и разширяване (dilation)], а деретензитетът и безналичният ретензитет – деаретензитета на икономическия растеж [съкратено от съкращаване (decreasing) и безналичие (anarchy)]. Разновидности на ретензитета са
още ретензитетът на продуктовия икономически растеж* (retensivity of
the product economic growth), ретензитетът на факторовия икономически
растеж* (retensivity of the factor economic growth), ретензитетът на полезностния икономически растеж* (retensivity of the utility economic growth),
ретензитетът на стойностния икономически растеж* (retensivity of the
value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават постоянен ретензитет на икономическия растеж* (constant retensivity of the economic
growth) (който е общо понятие за постоянния катензитет и постоянния оптензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и променлив ретензитет на икономическия растеж* (variable retensivity of the
economic growth) (който е общо понятие за променливия катензитет и променливия оптензитет на растежа и е понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. времево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (temporally-variable retensivity of the economic growth) и невремево103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------променлив ретензитет на икономическия растеж* (non-temporally-variable
retensivity of the economic growth)]. Промените на ретензитета 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 ретензитет на
икономическия растеж. Разновидности на променливия ретензитет са (а) покачващият се ретензитет на икономическия растеж* (raising retensivity of
the economic growth) (общо понятие за покачващ се катензитет и покачващ се
оптензитет на растежа), което е ретензивиране на икономическия растеж [налице е или при покачващ се инретензитет (което е инретензивиране на икономическия растеж), или при спадащ деретензитет на икономическия растеж
(което е субдеретензивиране на икономическия растеж)], и (б) спадащият
ретензитет на икономическия растеж* (subsiding retensivity of the
economic growth) (общо понятие за спадащ катензитет и спадащ оптензитет на
растежа), което е субретензивиране на икономическия растеж [налице е или
при спадащ инретензитет (което е субинретензивиране на икономическия растеж), или при покачващ се деретензитет на икономическия растеж (което е
деретензивиране на икономическия растеж)]. В своята общност постоянният
и покачващият се ретензитет образуват понятието за неспадащ ретензитет
на икономическия растеж* (unsubsiding retensivity of the economic growth)
(общо понятие за неспадащ катензитет и неспадащ оптензитет на растежа) [което е несубретензивиране на икономическия растеж* (unsubretensivition of
the economic growth)], а постоянният и спадащият ретензитет образуват понятието за непокачващ се ретензитет на икономическия растеж* (unraising
retensivity of the economic growth) (общо понятие за непокачващ се катензитет
и непокачващ се оптензитет на растежа) [което е неретензивиране на икономическия растеж* (unretensivition of the economic growth)].
РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (retensivity of the economic growth) (ки) – във:
балансиран ретензитет на икономическия растеж;
безналичен ретензитет на икономическия растеж;
достатъчен ретензитет на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаващ ретензитет на икономическия растеж;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------достатъчно-цялостен ретензитет на икономическия растеж;
мажоритарен ретензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-преобладаващ ретензитет на икономическия растеж, преобладаващ ретензитет на икономическия растеж);
миноритарен ретензитет на икономическия растеж;
наличен ретензитет на икономическия растеж;
нормален ретензитет на икономическия растеж (същото като достатъчно-цялостен ретензитет на икономическия растеж);
непреобладаващ ретензитет на икономическия растеж;
предимствен ретензитет на икономическия растеж;
преобладаващ ретензитет на икономическия растеж;
ретензитет на икономическия растеж;
субдостатъчен ретензитет на икономическия растеж (същото като субутвърден ретензитет на икономическия растеж);
субпреобладаващ ретензитет на икономическия растеж;
субутвърден ретензитет на икономическия растеж;
субхипергенен ретензитет на икономическия растеж;
субцялостен ретензитет на икономическия растеж;
суперцялостен ретензитет на икономическия растеж;
утвърден ретензитет на икономическия растеж;
хипергенен ретензитет на икономическия растеж (същото като суперцялостен ретензитет на икономическия растеж);
хипердостатъчен ретензитет на икономическия растеж (същото като
суперцялостен ретензитет на икономическия растеж);
хипогенен ретензитет на икономическия растеж;
цялостен ретензитет на икономическия растеж;
частичен ретензитет на икономическия растеж;
частично-утвърден ретензитет на икономическия растеж.
РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (retensification
of the economic growth) (*) – общо понятие за катензификация на икономическия растеж и оптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на ретензивността на икономическия растеж, която е относително изразена част
от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване
на ретензитета на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на
темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на ретензитета в сравне105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва ретензисуфикация на икономическия растеж* (retensisufication of the economic
growth) [което е същото като ретензифициране на икономическия растеж*
(retensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва ретензидефикация на икономическия растеж* (retensidefication of the economic
growth). Ретензификацията може да се получи или чрез инретензификация на
икономическия растеж (което е покачване на инретензивността на икономическия растеж), или чрез субдеретензификация на икономическия растеж
(което е спадане на деретензивността на икономическия растеж). Вж. тензивност на икономическия растеж.

РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ (retensification of
the economic growth) (ки) – във:
достатъчна ретензификация на икономическия растеж;
достатъчно-преобладаваща ретензификация на икономическия растеж;
миноритарна ретензификация на икономическия растеж;
налична ретензификация на икономическия растеж;
непреобладаваща ретензификация на икономическия растеж;
предимствена ретензификация на икономическия растеж;
преобладаваща ретензификация на икономическия растеж;
ретензификация на икономическия растеж;
субпреобладаваща ретензификация на икономическия растеж;
субхипергенна ретензификация на икономическия растеж;
субутвърдена ретензификация на икономическия растеж;
субцялостна ретензификация на икономическия растеж;
суперцялостна ретензификация на икономическия растеж;
утвърдена ретензификация на икономическия растеж;
хипогеннна ретензификация на икономическия растеж;
цялостна ретензификация на икономическия растеж;
частична ретензификация на икономическия растеж;
частично-утвърдена ретензификация на икономическия растеж.
РЕТРОСПЕКЦИЯ (retrospection) (кд) – във:
икономическа ретроспекция;
ретроспекция на икономическата система (същото като икономическа
ретроспекция).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (retrospection of
the economic system) – същото като икономическа ретроспекция.
РЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (reffective economic good),
пряко възпроизводствено икономическо благо, редификасно икономическо благо, (*) – икономическо благо, което е едновременно разновидност на
рефикасното икономическо благо и на ефективното икономическо благо и
затова притежава техните характеристики. Първо, рефективното икономическо благо е такова работно икономическо благо, което възниква в различните
фази на икономическото възпроизводство (общо понятие за икономическо
благо, възникващо в икономическото производство, икономическата размяна,
икономическото разпределение и икономическото потребление, и затова е
рефикасно). Второ, рефективното икономическо благо е изход на подсистемата на правата икономическа връзка (на регулируемата икономическа подсистема) на някаква функционираща икономическа система, дейността на която се интерпретира като икономическо възпроизводство (или на негови фази),
в движението си оказва пряко икономическо въздействие върху заобикалящята го социална (поддържаща или супериална) среда и е насочено непосредствено към удовлетворяването на някакви икономически потребности (затова то
е директно ефикасно, т.е. дификасно, същото като ефективно икономическо
благо). Рефективното икономическо благо е резултат на рефективната икономическа дейност* (reffective economic activity /work/) [пряка възпроизводствена икономическа дейност* (direct reproduction economic activity
/work/)] (вж. икономическа дейност) и оказва рефективно икономическо въздействие върху околната среда. Рефективното икономическо благо удовлетворява рефективни икономически потребности* (reffective economic needs
/necessities/) на социума (в т.ч. рефективни икономически потребности на поддържащата и на супериалната сфера). В областта на рефективната икономическа дейност, където се създава рефективното икономическо благо, се конституира понятието за икономическа рефективност (същото като пряка възпроизводствена икономическа артипрефикасност) със своите многобройни
разновидности. Към тях се числят средната икономическа рефективност*
(average economic reffectivity) и пределната икономическа рефективност*
(marginal economic reffectivity).
Рефективното икономическо благо може да бъде както материално рефективно икономическо благо* (materal reffective economic good), така и нематериално рефективно икономическо благо* (immateral reffective economic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------good). Съвкупност от рефективни икономически блага в определен обхват образува рефективно икономическо богатство* (reffective economic wealth) в
същия обхват. Негови разновидности са материалното рефективно икономическо богатство* (materal reffective economic wealth) и нематериалното
рефективно икономическо богатство* (immateral reffective economic wealth).
Според възпроизводствената класификация (вж. функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на рефективното икономическо
благо са (1) инифективното икономическо благо (същото като пряко производствено икономическо благо, инидификасно икономическо благо, ефекторно
икономическо благо, икономически продукт), като на него отговаря понятието
за икономическа инифективност (същото като икономическа инидификасност, пряка производствена икономическа артипрефикасност, производствена икономическа ефективност, икономическа ефекторност), (2) кофективното благо (същото като пряко следпроизводствено икономическо благо, кодификасно икономическо благо), като на него отговаря понятието за икономическа кофективност (същото като икономическа кодификасност, пряка
следпроизводствена икономическа артипрефикасност, следпроизводствена
икономическа ефективност) и други. Според предметната класификация (вж.
отново функционална икономическа ингредиентност) подразновидности на
рефективното икономическо благо са (1) реприфективното икономическо благо (същото като пряко първично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена икономическа продукция), като на него отговаря понятието за
икономическа реприфективност (същото като пряка първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, първична възпроизводствена икономическа ефективност), и (2) ресефективното икономическо благо (същото като
пряко вторично възпроизводствено икономическо благо, възпроизводствена
икономическа услуга), като на него отговаря понятието за икономическа ресефективност (същото като пряка вторична възпроизводствена икономическа
артипрефикасност, вторична възпроизводствена икономическа ефективност).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
рефективно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за рефективно консуматорско благо* (reffective
consumptionary good), рефективно стопанско благо* (reffective protoeconomic
good), рефективно пазарно-икономическо благо* (reffective marketlyeconomic good) и рефективно финасово-пазарно-икономическо благо* (reffective financially-marketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рефективно поддържащо благо* (reffective sustenance /sustaining/ good) (за
рефективно благо при поддържането).
РЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (reffective economic
wealth) – вж. рефективно икономическо благо.
РЕФЕКТИВНОСТ (reffectivity) (кд) – във:
икономическа рефективност.
РЕФИКАСНО БЛАГО* (reffectual good) – вж. зависимости между благото и
продукта.
РЕФИКАСНО БЛАГО (reffectual good) (ки) – във:
рефикасно благо (вж. зависимости между благото и продукта);
рефикасно икономическо благо.
РЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО* (reffectual economic good),
възпроизводствено икономическо благо, (*) – работно икономическо благо
(артипрефикасно икономическо благо), което се създава в различните фази на
икономическото възпроизводство; общо понятие за икономическо благо, което
възниква в икономическото производство, икономическата размяна, икономическото разпределение и икономическото потребление; една от разновидностите на работното икономическо благо (на артипрефикасното икономическо благо) и на поддържащото икономическо благо (последното същото като префикасно икономическо благо или просто като икономическо благо). То е
е резултат от рефикасна икономическа дейност* (reffectual economic activity
/work/), означавана като икономическо възпроизводство [и като възпроизводствена икономическа дейност (reproductional economic activity /work/)]
(вж. икономическа дейност) (а благото – като възпроизводствено икономическо благо), и оказва възпроизводствено икономическо въздействие върху околната среда. Негови разновидности са инификасното икономическо благо (същото като производствено икономическо благо) и кофикасното икономическо
благо (същото като следпроизводствено икономическо благо). Рефикасното
икономическо благо удовлетворява рефикасни икономически потребности*
(reffectual economic needs /necessities/) [същото като възпроизводствени икономически потребности* (reproductuional economic needs /necessities/)] на социума (потребности на социума от блага, създадени в икономическото възпроизводство) (в т.ч. рeфикасни икономически потребности на поддържащата и на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------супериалната сфера). В областта на рефикасната икономическа дейност, където се създава рефикасното икономическо благо, се конституира понятието за
икономическа рефикасност (същото като възпроизводствена икономическа
артипрефикасност) със своите многобройни разновидности. Към тях се числят средната икономическа рефикасност* (average economic reffectuality) и
пределната икономическа рефикасност* (marginal economic reffectuality).
Рефикасното икономическо благо може да бъде както материално рефикасно икотомическо благо* (materal reffectual economic good) [същото като
материално възпроизводствено икономическо благо* (materal reproductional
economic good)], така и нематериално рефикасно икономическо благо*
(immateral reffectual economic good) [същото като нематериално възпроизводствено икономическо благо* (immateral reproductional economic good)].
Съвкупност от рефикасни икономически блага в определен обхват образува
рефикасно икономическо богатство* (reffectual economic wealth) [същото
като възпроизводствено икономическо богатство* (reproductional economic
wealth)] в същия обхват. То се подразделя на материално рефикасно икономическо богатство* (materal reffectual economic wealth) и нематериално рефикасно икономическо богатство* (immateral refectual economic wealth).
В зависимост от това каква е природата на предметната му опредметеност
и какъв е характерът на опредметяващата способност на икономическата
дейност, която го сътворява, разновидности на рефикасното икономическо
благо са (1) репрификасното икономическо благо (същото като първично
възпроизводствено икономическо благо) (когато то има относителносамостоятелна опредметеност и тогава на него отговаря понятието за икономическа репрификасност, същото като първична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, първична икономическа рефикасност) и (2) ресефикасното икономическо благо (същото като вторично възпроизводствено икономическо благо) (когато то няма относително-самостоятелна опредметеност,
като създаването му или се осъществява едновременно с потреблението, или
пък прераства непосредствено в потребление, и тогава на него отговаря понятието за икономическа ресефикасност, същото като вторична възпроизводствена икономическа артипрефикасност, вторична икономическа рефикасност).
В зависимост от вътрешносистемната си принадлежност разновидности на
рефикасното икономическо благо са (1) рефективното икономическо благо
(същото като пряко възпроизводствено икономическо благо и като редификасно икономическо благо) (когато то се интерпретира като резултат от функцио-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нирането на правата икономическа връзка в разглежданата система и тогава
на него отговаря понятието за икономическа рефективност, същото като икономическа редификасност, пряка възпроизводствена икономическа артипрефикасност, възпроизводствена икономическа ефективност) и (2) квазирефективното икономическо благо (същото като непряко възпроизводствено
икономическо благо и като реиндификасно икономическо благо) (когато то се
интерпретира като резултат от функционирането на обратната икономическа
връзка в системата и тогава на него отговаря понятието за икономическа квазирефективност, същото като икономическа реиндификасност, непряка възпроизводствена икономическа артипрефикасност, възпроизводствена икономическа квазиефективност).
В зависимост от това към коя фаза (или фази) на икономическото възпроизводство се конституира, разновидности на рефикасното икономическо благо
са инификасното икономическо благо (производственото икономическо благо), пазарното икономическо благо, дистрибутивното икономическо благо,
конефикасното икономическо благо (потребителното икономическо благо),
кофикасното икономическо благо (следпроизводственото икономическо благо), бефикасното икономическо благо (предипотребителното икономическо
благо), индификасното икономическо благо (стопанското икономическо благо), инефикасното икономическо благо (посредническото икономическо благо), бификасното икономическо благо (бизнес икономическото благо) и афикасното икономическо благо (алокативното икономическо благо).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
рефикасно икономическо благо се конституират още и съответстващите на
последното понятия за рефикасно консуматорско благо* (reffectual consumptionary good), рефикасно стопанско благо* (reffectual protoeconomic good),
рефикасно пазарно-икономическо благо* (reffectual marketly-economic good)
и рефикасно финасово-пазарно-икономическо благо* (reffectual financiallymarketly-economic good). Общо за всички тях е понятието за рефикасно поддържащо благо* (reffectual sustenance /sustaining/ good) (за рефикасно благо
при поддържането).

РЕФИКАСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (reffectual economic
wealth) – вж. рефикасно икономическо благо.
РЕФИКАСНОСТ* (reffectuality) – вж. зависимости между благото и продукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕФИКАСНОСТ (reffectuality /refficacy/) (кд) – във:
вторична икономическа рефикасност (същото като икономическа ресефикасност);
икономическа рефикасност;
първична икономическа рефикасност (същото като икономическа репрификасност);
рефикасност (вж. зависимости между благото и продукта).
РЕФЛАЦИОННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (reflationary fiscal policy) (в
макр.) – политика на бюджетна експанзия (в макр.), чиято цел е (при постоянни други условия) да оживи производството, да увеличи агрегатното продуктово търсене (в макр.) и да намали нормата на безработицата (в макр.),
което се придружава с нарастване на абсолютното равнище на цените (в
макр.). Провежда се, когато икономиката се намира в рецесия (в макр.).
РЕФЛАЦИОННА ПОЛИТИКА (reflationary policy) (ки) – във:
рефлационна бюджетна политика (в макр.).
РЕФЛАЦИЯ (reflation) (в макр.) – макроикономическа политика (в макр.) на
увеличаване на агрегатното продуктово търсене (в макр.), което се придружава с нарастване на абсолютното равнище на цените (в макр.). Постига се с
помощта на разширителна, т.е. на експанзионистична бюджетна политика (в
макр.) (например чрез намаляване на данъците и увеличаване на правителствените разходи) или чрез разширителна, т.е. чрез експанзионистична) парична
политика (в макр.) [например чрез намаляване на лихвените проценти (в
макр.) или увеличаване на паричната маса (в макр.)]. Целта е чрез увеличаване на производството на брутния вътрешен продукт (в макр.) [или най-малко
чрез забавяне на неговия спад (в макр.)] по време на рецесия (в макр.) да се
постигне оживяване на икономиката и намаляване на безработицата (в
макр.). Това може да се представи като преместване надясно на кривата на
агрегатното продуктово търсене (в макр.), в резултат на което точката на
макроикономическото продуктовопазарно равновесие (в макр.) се измества
надясно и нагоре по кривата на агрегатното продуктово предлагане (в
макр.). Посоченият тип макроикономическа политика, провеждана в духа на
кейнсианския икономикс (в макр.) (на кейнсианската икономическа теория), се
прилага, когато съществува т.нар. дефлационен разрив (в макр.), т.е. когато е
налице снижено средно абсолютно равнище на цените (в макр.), придружено
с безработица и със свободни (неизползувани) производствени мощности. В
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------резултат на рефлацията се увеличават производствените разходи, нарастват
цените и се индуцира инфлационен импулс, което е цената на снижаването на
безработицата.

РЕФЛЕКСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИСИМЕТРИЯ (reflexive
economic antisimmetry) (ки) – във:
рефлексивна размита икономическа антисиметрия (същото като рефлексивно размито икономическо отношение на антисиметрия).
РЕФЛЕКСИВНА
ИКОНОМИЧЕСКА
АНТИТРАНЗИТИВНОСТ
(reflecxive economic antitransitivity) (ки) – във:
рефлексивна размита икономическа антитранзитивност (същото като
рефлексивно размито икономическо отношение на антитранзитивност).
РЕФЕЛКСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ* (reflexive economic
fuzziness) – икономическа размитост на рефлексивното размито бинарно
икономическо отношение (вж. размито бинарно икономическо отношение);
състояние на размитост на рефлексивното бинарно икономическо отношение
(на размитата икономическа рефлексия). Според нея рефлексивното размито
бинарно икономическо отношение е такова размито икономическо отношение
~
~
ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, x), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
щото
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,
~
където x ∈ E , y ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито икономическо множество) µℜ~ ( x, x) на подредените двойки
от елементи към E × E.

РЕФЛЕКСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ (reflecxive economic
fuzziness) (ки) – във:
антисиметрична рефлексивна икономическа размитост;
антитранзитивна рефлексивна икономическа размитост;
рефлексивна икономическа размитост.
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕФЛЕКСИВНА РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИСИМЕТРИЯ*
(reflexive fuzzy economic antisimmetry) – същото като рефлексивно размито
икономическо отношение на антисиметрия.
РЕФЛЕКСИВНА РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИТРАНЗИТИВНОСТ* (reflecxive fuzzy economic antitransitivity) – същото като рефлексивно
размито икономическо отношение на антитранзитивност.
РЕФЛЕКСИВНО БАНАХОВО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО*
(reflexive Banach economic space) – банахово икономическо пространство B
(вж.), което съвпада със своето второ спрегнато банахово икономическо
пространство* (second adjoint /conjugate/ Banach economic space) B**, т.е. когато B = B**. В рефлексивните банахови икономически пространства и само в
тях всяко ограничено икономическо множество е компактно по отношение на
слабата икономическа сходимост* (weak economic convergence), т.е. всяка
негова безкрайна част съдържа слаба сходима икономическа последователност* (weak convergent economic sequence). Налице е слабо пълно банахово
икономическо пространство* (weak full Banach economic space), ако в него
всяка сходяща в себе си икономическа последователност е слабо сходяща към
елемент на това пространство.
РЕФЛЕКСИВНО БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (reflexive binary economic relation), възвратно бинарно икономическо отношение, –
вж. бинарно икономическо отношение.
РЕФЛЕКСИВНО
БИНАРНО
ИКОНОМИЧЕСКО
ОТНОШЕНИЕ
(reflexive binary economic relation) (ки) – във:
рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение).
РЕФЛЕКСИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕДПОЧИТАНИЕ (reflexive economic preference) (ки) – във:
отношение на рефлексивно икономическо предпочитание (вж. аксиома за икономическата рефлексивност).
РЕФЛЕКСИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (reflexive economic
relation) (ки) – във:
рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение).
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕФЛЕКСИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИСИМЕТРИЯ (antisimmetry reflexive economic relation) (ки) – във:
рефлексивно размито икономическо отношение на антисиметрия.
РЕФЛЕКСИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИТРАНЗИТИВНОСТ (antitransitivity reflecxive economic relation) (ки) – във:
рефлексивно размито икономическо отношение на антитранзитивност.
РЕФЛЕКСИВНО РАЗМИТО БИНАРНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (reflexive fuzzy binary economic relation), размито икономическо отношение на рефлексия, размита икономическа рефлексия, – вж. размито
бинарно икономическо отношение.
РЕФЛЕКСИВНО
РАЗМИТО
ИКОНОМИЧЕСКО
ОТНОШЕНИЕ
(reflexive fuzzy economic relation) (ки) – във:
рефлексивно размито бинарно икономическо отношение (вж. размито
бинарно икономическо отношение).
РЕФЛЕКСИВНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА
АНТИСИМЕТРИЯ* (antisimmetry reflexive fuzzy economic relation), рефлексивна размита икономическа антисиметрия, – размито бинарно икономи~
ческо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито бинарно
икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение
на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и не е симетрично размито бинарно икономическо отношение (същото като размито
икономическо отношение на симетрия) (също); рефлексивно размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на симетрична икономическа размитост (значи и на размита икономическа симетрия).
Рефлексивното размито икономическо отношение на антисиметрия е икономическо обединение от размития икономически порядък и антитранзитивната и
антисиметрична икономическа рефлексия. Вж. размито бинарно икономическо
отношение.
РЕФЛЕКСИВНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА
АНТИТРАНЗИТИВНОСТ* (antitransitivity reflecxive fuzzy economic relation),
рефлексивна размита икономическа антитранзитивност, – размито бинар~
но икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно размито
бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение) и
не е транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото като
размито икономическо отношение на транзитивност) (също); рефлексивно
размито бинарно икономическо отношение, което не притежава свойството на
транзитивна икономическа размитост (значи и на размита икономическа
транзитивност). Рефлексивното размито икономическо отношение на антитранзитивност е икономическо обединение от размитота икономическа аналогия и антитранзитивната и антисиметрична икономическа рефлексия. Вж. размито бинарно икономическо отношение.
РЕФЛЕКСИЯ (reflection) (кд) – във:
размита икономическа рефлексия (същото като рефлексивно размито бинарно икономическо отношение);
размито икономическо отношение на рефлексия (същото като рефлексивно размито бинарно икономическо отношение).
РЕФЛЕКСИВНОСТ (reflexivity) (кд) – във:
аксиома за икономическата рефлексивност;
икономическа рефлексивност (същото като рефлексивност в икономическото множество);
рефлексивност в икономическото множество.
РЕФЛЕКСИВНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО* (reflexivity
in the economic set), икономическа рефлексивност, – отношение x ≤ x в някакво икономическо множество X = {x}. Вж. отношение на икономически порядък.
РЕФОРМА (reform) (кд) – във:
парична реформа (в макр.).
РЕЦЕПТОР (receptor) (кд) – във:
икономически рецептор (вж. разпознаваща икономическа система).
РЕЦЕСИЯ (recession) (в макр.), спад (в макр.), – според теорията на А.
Бърнз и У. Митчел за фазите на бизнес цикъла (в макр.) е една от относително
краткотрайните фази на бизнес цикъла (в макр.), която се простира между подълготрайните циклични фази на експанзията (в макр.) [същото като разширяване (в макр.)] и контракцията (в макр.) [същото като свиване (в макр.)] и
при която реалният обем на производството [на реалния брутен вътрешен
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт (в макр.)] намалява. Между експанзията и рецесията се разполага
върхът (в макр.) [същото като пик (в макр.)], който е една от двете критични
точки на бизнес цикъла (в макр.) (една от двете преломни икономически точки) според тази теория. Според съвременната теория за фазите на бизнес цикъла (в макр.), рецесията е една от продължителните му фази (също на спадане
на реалния брутен вътрешен продукт), която се простира от цикличната точкова фаза връх (в макр.) [същото като пик (в макр.)] до цикличната точкова фаза
дъно (в макр.) [същото като низина (в макр.)]. В този смисъл рецесията (в
макр.) като самостоятелна краткотрайна фаза и контракцията (в макр.) като
самостоятелна по-продължителна фаза на бизнес цикъла в теорията на А.
Бърнз и У. Митчел изглеждат като две последвателни подфази на фазата на
рецесията (в макр.) в съвременната теория. Според съвременната теория обаче
рецесията съдържа две подфази: първата е кризата (в макр.), коята е краткотрайна, и втората е контракцията (в макр.), която по-продължителна [в марксистката теория за фазите на икономическия цикъл (в макр.) кризата е самостоятелни фаза]. Широко разпространено е разбирането, че рецесия е налице, когато спадът на брутния вътрешен продукт продължава поне 6 месеца.
Рецесията (в макр.) е една от разновидностите на фазата на икономическата
рецесия.
РЕЦЕСИЯ (recession) (кд) – във:
двуфазна рецесия (в макр.);
рецесия (в макр.).
РЕЦИПРОЧНА ПОЛИТИКА (reciprocity policy) (ки) – във:
реципрочна търговска политика (в межд.) (същото като ответна търговска политика (в межд.)).
РЕЦИПРОЧНА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА (reciprocity-trade policy) (в
межд.) – същото като ответна търговска политика (в межд.).
РЕШАВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (decosion economic problem) (ки)
– във:
глобално-решавана икономическа задача (вж. разслоена икономическа
система);
глобално-решавана управленска икономическа задача (вж. икономическа координация);
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------решавана управленска икономическа задача (същото като задача за вземане на управленско икономическо решение).
РЕШАВАНА УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (economic
decision-making /decision-taking/ economic problem) – същото като задача за
вземане на управленско икономическо решение.
РЕШАВАНА УПРАВЛЕНСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДАЧА (economic
decision-making /decision-taking/ economic problem) (ки) – във:
глобално-решавана управленска икономическа задача (вж. икономическа координация);
решавана управленска икономическа задача (същото като задача за вземане на управленско икономическо решение).
РЕШАВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (decisive economic operator)
– вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (decisive economic subsystem) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (decisive economic
subordination) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (decisive-making economic
system) – същото като система за вземане на управленско икономическо решение.
РЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (decisive economic function)
– същото като решаващо икономическо правило.
РЕШАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (decisive economic function)
(ки) – във:
бейесовска решаваща икономическа функция (вж. критерий на Т. Бейес);
решаваща икономическа функция (същото като решаващо икономическо
правило).
РЕШАВАЩО В ИКОНОМИКАТА (decisive /termining/ in economy) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕШАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (decisive economic impacts) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕШАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (decisive economic relation) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕШАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВИЛО* (decisive economic rule),
решаваща икономическа функция, – алгоритъм при разпознаването на икономически образи, който позволява въз основа на резултатите от измерването
на определени признаци на някакъв икономически обект (респ. на икономическа ситуация) да се вземат икономически решения относно интересуващи ни
параметри на този обект (респ. ситуация), които непосредствено не са наблюдавани при измерването. Решаващото икономическо правило обикновено се
въвежда на два етапа: първо, определя се (най-вече по интуитивен път) множеството (наборът) от измервани признаци на икономическия обект x = (x1, x2,
…, xn) и, второ, построява се решаващото икономическо правило δ(x), което
изобразява множеството χ на набори от признаци x на икономическите обекти
в множеството Λ от икономически решения λ, вземани по отношение на значенията на търсените параметри γ на икономическите обекти. Обикновено
множеството Λ е тъждествено (или изоморфно) по отношение на множеството
от значения на търсените параметри Γ, но в общия случай може и да се отличава от него. Като пример за решаващо икономическо правило може да служи
алгоритъмът за линейно разделяне на икономически образи в n-мерното евклидово пространство χ. Използваните в разпознаването на икономически образи решаващи икономически правила са свързани предимно с теорията на статистическите решения, теорията на игрите в икономиката, теорията на оптималното икономическо управление. В отделни случаи като синоними на решаващото икономическо правило се използват изразите решаваща икономическа функция и алгоритъм на икономическото разпознаване* (economic
recognition algorithm) (алгоритъмът на икономическото разпознаване е крайна
система от правила, чрез която въз основа на резултатите от измерването на
определени признаци на обектите на разпознаването на икономическите образи може да се определи към кой от възможните класове обекти принадлежи
даденият икономически обект).
При разпознаването на икономически образи решаващите икономически
правила често се задават с помощта на дискриминантни икономически функции или на разделящи икономически повърхнини. Дискриминантната икономи119
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File: от РЕСЕФЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО
до РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа функция f(x, γ) измерва количествено степента на близост (на сходство)
на наборите от икономически признаци x ∈ χ към представителите на един от
класовете γ. Решаващото икономическо правило отнася икономическия обект,
който е описан с набора от признаци x, към класа γ, за който сходството е максимално, т.е.

f ( x, λ ) = max f ( x, γ ).
γ ∈Γ

Разделящите икономически повърхнини φ(x, λ) = 0 разчленяват икономическото множество χ на непресичащи се икономически подмножества χλ = {x |
φ(x, λ) > 0}, които съответствуват на различни класове: φ(x, λ) > 0, ако икономическият обект, описван с набора от признаци x, се отнася към класа λ, и φ(x,
λ) ≤ 0 – в противния случай. В задачите за разпознаване на икономически образи решаващите правила се построяват по такъв начин, че да оптимизират
величината на определения критерий на качеството на разпознаването.
Статистическите решаващи икономически правила (statistical decisive
economic rules) обслужват статистическите методи на разпознаването на
икономически образи (statistical methods of economic pattern recognition) и се
построяват върху основата на критериите за риска на икономическото разпознаване, който от своя страна представлява математическото икономическо
очакване на загубата, произтичаща от грешно разпознаване на икономическия
образ. Статистическият критерий за качество освен загубата от погрешното
икономическо решение отчита също така и величината на измерването на всеки признак, като най-добро качество се постига при последователно решаващо икономическо правило* (serial decisive economic rule). Вземането въз
основа на това последователно икономическо решение* (serial economic
decision) се извършва на няколко етапа. На всеки етап, в зависимост от получените от предходните етапи значения на признаците на наблюдавания икономически обект, или се взема решение за провеждането на следващо измерване,
или се взема окончателно решение за значението на интересуващите ни икономически параметри.
Освен горните разновидности се разграничават още рандомизирано и нерандомизирано решаващо икономическо правило. При нерандомизираното
решаващо икономическо правило* (non-randomized decisive economic rule)
за всеки определен набор от икономически признаци x ∈ χ всеки път се посочва единствено отговарящо на него икономическо решение λ = δ(x). При рандомизираното решаващо икономическо правило* (randomized decisive
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic rule) за всеки такъв набор от икономически признаци x ∈ χ се задава
само определено условно разпределение на вероятностите g (λ | x) на всички
възможни икономически решения λ ∈ Λ. В съответствие с това разпределение,
при всяко ново появяване на конкретен набор от икономически признаци x ∈ χ
се изпълнява случаен избор на едно икономическите решения λ ∈ Λ. Нерандомизираното решаващо икономическо правило е частен случай на рандомизираното, когато за всеки набор от признаци x ∈ χ условната вероятност на икономическото решение е различна от нула само при едно конкретно значение на
λ = δ(x).
РЕШАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ПРАВИЛО (decisive economic rule) (ки)
– във:
бейесовско решаващо икономическо правило (вж. байесовско обучение
в разпознаването на икономически образи);
нерандомизираното решаващо икономическо правило (вж. решаващо
икономическо правило);
последователно решаващо икономическо правило (вж. решаващо икономическо правило);
рандомизирано решаващо икономическо правило (вж. решаващо икономическо правило);
решаващо икономическо правило;
статистически решаващи икономически правила (вж. решаващо икономическо правило).
РЕШЕНИЕ (solution) (кд) – във:.
y-неустойчиво икономическо решение (вж. устойчивост по части от
променливите на икономическата система);
y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост по части от
променливите на икономическата система);
абсолютна грешка на икономическото решение;
арбитражно икономическо решение (вж. метод на арбитражните икономически решения);
асимптотично y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост
по части от променливите на икономическата система);
асимптотично-устойчиво по Ляпунов, А. М., икономическо решение
(същото като асимптотично-устойчиво по А. М. Ляпунов решение на ико-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата система; вж. устойчивост на икономическата система по А. М.
Ляпунов);
асимптотично-устойчиво по Ляпунов, А. М., решение на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
базово икономическо решение (същото като опорен икономически план)
вариация на икономическото решение( вж. класическа икономическа
задача на оптималното управление с подвижен край);
вземане на икономическо решение в условия на неопределеност;
вземане на икономическо решение;
второ най-добро икономическо решение (в микр.);
вътрешно глобално оптимално икономическо решение (същото като
вътрешен глобален икономически максимум; вж. типове икономически
максимуми);
вътрешно потребителско икономическо решение;
глобално оптимално икономическо решение (същото като глобален
икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
гранично глобално оптимално икономическо решение (същото като
граничен глобален икономически максимум; вж. типове икономически
максимуми);
грешка на икономическото решение;
декомпозиране на вземането на икономическо решение (вж. разслоена
икономическа система);
допустима област на множеството на възможните икономически решения (вж. задача на икономическата оптимизация);
евристично икономическо решение;
експоненциално-устойчиво по Ляпунов, А. М., икономическо решение
(същото като експоненциално-устойчиво по А. М. Ляпунов решение на
икономическата система; вж. устойчивост на икономическата система по
А. М. Ляпунов);
експоненциално-устойчиво по Ляпунов, А. М., решение на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
задача за вземане на управленско икономическо решение;
задача за намиране на удовлетворително икономическо решение;
икономическо H–M-решение;
икономическо вмешателство преди вземане на управленско решение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо вмешателство след вземане на управленско решение;
икономическо решение (същото като икономически план);
икономическо решение в теорията на игрите в икономиката;
икономическо решение на Неш, Дж. (вж. метод на арбитражните икономически решения);
икономическо решение на Харшани, Дж. (вж. метод на арбитражните
икономически решения);
икономическо решение на Шепли, Л. С. (вж. метод на арбитражните
икономически решения);
йерархия за вземане на икономически решения (вж. ешалонизирана
икономическа система);
компромисно икономическо решение (вж. многокритериална оптимизационна икономическа задача);
локално оптимално икономическо решение (същото като локален
икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
метод на арбитражните икономически решени;я
многостъпкова задача за вземане на икономически решения (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
множество на допустимите икономически решения (същото като допустимо икономическо множество и като допустима област на множеството на
възможните икономически решения; вж. задача на икономическата оптимизация);
неизродено опорно икономическо решение (същото като неизроден опорен
икономически план);
обобщено икономическо решение;
опорно икономическо решение (същото като опорен икономически план);
оптимално икономическо решение (същото като оптимален икономически
вектор и като оптимален икономически план);
оптимално по Парето, В., икономическо решение (същото като икономическа оптималност по В. Парето);
оптимално управленско икономическо решение (вж. задача на икономическата оптимизация);
основна задача за вземане на икономическо решение в условия на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
относителна грешка на икономическото решение;
пораждащо икономическо решение (вж. метод на малкия параметър);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------последователно икономическо решение (вж. решаващо икономическо
правило);
програмиране на икономическото решение;
равномерно y-устойчиво икономическо решение (вж. устойчивост по
части от променливите на икономическата система);
равномерно-устойчиво икономическо решение (същото като равномерно-устойчиво решение на икономическата система; вж. равномерна устойчивост на икономическата система);
равномерно-устойчиво решение на икономическата система (вж. равномерна устойчивост на икономическата система);
рандомизирано икономическо решение (вж. вземане на икономическо
решение в условия на неопределеност);
силно глобално оптимално икономическо решение (същото като строг
икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
система за вземане на управленско икономическо решение;
стратегическа задача за вземане на икономическо решение в условия
на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
строго /силно/ глобално оптимално икономическо решение (същото
като строг икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
строго /силно/ локално оптимално икономическо решение (същото като локален икономически максимум; вж. типове икономически максимуми);
точка на оптималното производствено решение на фирмата (в микр.);
тривиално решение (вж. матрица);
удовлетворително икономическо решение (вж. задача за намиране на
удовлетворително икономическо решение);
устойчиво по Ляпунов, А. М., икономическо решение (същото като устойчиво по А. М. Ляпунов решение на икономическата система; вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
устойчиво по Ляпунов, А. М., решение на икономическата система
(вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
функционална йерархия за вземане на икономическо решение (същото като функционална многослойна йерархична сшстемо за вземане на икономическо решение).
функционална многослойна йерархична система за вземане на икономическо решение;
ъглово потребителско икономическо решение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ (making in undetermination) (ки) – във:
вземане на икономическо решение в условия на неопределеност;
основна задача за вземане на икономическо решение в условия на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
стратегическа задача за вземане на икономическо решение в условия
на неопределеност (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност).
РЕШЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (solution of the economic
system) (ки) – във:
експоненциално-устойчиво по Ляпунов, А. М., решение на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
асимптотично-устойчиво по Ляпунов, А. М., решение на икономическата система (вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов);
равномерно-устойчиво решение на икономическата система (вж. равномерна устойчивост на икономическата система);
устойчиво по Ляпунов, А. М., решение на икономическата система
(вж. устойчивост на икономическата система по А. М. Ляпунов).
РЕШЕНИЕ НА НЕШ, ДЖ. (Nash solutuon) (ки) – във:
икономическо решение на Неш, Дж. (вж. метод на арбитражните икономически решения).
РЕШЕНИЕ НА ФИРМАТА (firm decision) (ки) – във:
точка на оптималното производствено решение на фирмата (в микр.).
РЕШЕНИЕ НА ХАРШАНИ, ДЖ. (Harsany solution) (ки) – във:
икономическо решение на Харшани, Дж. (вж. метод на арбитражните
икономически решения).
РЕШЕНИЕ НА ШЕПЛИ, Л. С. (Shapley solution) (ки) – във:
икономическо решение на Шепли, Л. С. (вж. метод на арбитражните
икономически решения).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕШЕТКА (lattice) (кд) – във:
векторна икономическа решетка;
дедекиндова икономическа решетка;
дистрибутивна икономическа решетка;
икономическа решетка (същото като решетка в икономиката);
икономическа решетка с допълнения;
модулна икономическа решетка (същото като дедекиндова икономическа
решетка);
пълна икономическа решетка;
решетка в икономиката;
решетка от двустранни валутни курсове (в межд.).
РЕШЕТКА В ИКОНОМИКАТА* (lattise in economy), икономическа решетка, – разновидност на частично подредено икономическо множество, в
което всяко двуелемнтно подмножество има както точна горна, така и точна
долна граница. От това положение произтича наличието на посочените граници за всяко непразно крайно икономическо подмножество* (finite economic
subset).
РЕШЕТКА ОТ ДВУСТРАННИ ВАЛУТНИ КУРСОВЕ (grid of bilateral
exchange rates) (в межд.), мрежа от двустранни валутни курсове (в межд.), –
икономическо множество от взаимни пряко котирани двустранни валутни
курсове (в межд.) на страните от Европейската валутна система - ЕВС (в
межд.).
РЕШЕТКА С ДОПЪЛНЕНИЯ (lattice with complements) (ки) – във:
икономическа решетка с допълнения.
РЕШЕТЪЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (grid /lattice/ economic
function) – икономическа функция, значенията на която се определени само при
дискретни значения на аргумента. Тя е частна реализация на решетъчна функция (grid /lattice/ function), състояща се от икономически ингередиенти и икономически оператор. Нека е зададена непрекъснатата икономическа функция
на времето f(t). Тогава нейните значения при дискретни значения на аргумента
t = tn образуват решетъчната икономическа функция f(tn). Разликата между две
съседни значения на аргумента T = tn+1 – tn при tn+1 > tn е интервалът на икономическата дискретност* (economic discretion interval) (т.е. е периодът на
икономическото квантуване) по време. Когато разликата T = tn+1 – tn е промен126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лива величина, тогава е налице променлив интервал на икономическата
дискретност* (variable economic discretion interval) (т.е. променлив период на
икономическото квантуване) по време. На него съответствува решетъчна
икономическа функция с променлив интервал на дискретност* (grid
/lattice/ economic function with variable discretion interval), която се означава с
f{n}. Ако положим t = tn + εTn, където ε е параметър, тогава f (tn + εTn) = f {n, ε}
при 0 < ε ≤ 1 e изместена решетъчна икономическа функция* (grid /lattice/
bias economic function), в която значенията на аргумента са изместени надясно
от tn, а при –1 < ε ≤ 0 е изместена решетъчна икономическа функция, в която
значенията на аргумента са изместени наляво от tn. При Tn = const = T се получават обикновени и изместени решетъчни икономически функции с постоянен интервал на дискретност* (grid /lattice/ economic functions with constant
discretion interval). Те са означават съответно с изразите f [nT] и f [nT, εT]. Ако
се използва променливата на относителното време t′ = t/T, тогава решетъчната
икономическа функция е функция на целочислени значения на аргумента, при
която изместената решетъчна функция е равна на f [n, ε]. Икономическите
функции, чиито значения при t = tn са равни на значенията на решетъчната
икономическа функция, представляват обвиващи /покриващи/ икономически функции* (enveloping economic functions) по отношение на решетъчните
икономически функции [т.е. са функции, обвиващи (покриващи) решетъчните
икономически функции], една от които е стъпаловидната икономическа функция. Съвкупността от обвиващите (покриващите) икономически функции образува икономическа обвивка /покритие/* (economic envelope). Решетъчните
икономически функции се използват при анализирането и синтезирането на
дискретните системи на икономическо управление, както и на други дискретни
зависимости в икономиката.

РЕШЕТЪЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (grid /lattice/ economic
function) (ки) – във:
изместена решетъчна икономическа функция (вж. решетъчна икономическа функция и дискретно икономическо преобразование на П. Лаплас);
решетъчна икономическа функция;
решетъчна икономическа функция с постоянен интервал на дискретност (вж. решетъчна икономическа функция);
решетъчна икономическа функция с променлив интервал на дискретност (вж. решетъчна икономическа функция).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РЕШЕТЪЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПОСТОЯНЕН ИНТЕРВАЛ НА ДИСКРЕТНОСТ* (grid /lattice/ economic function with constant
discretion interval) – вж. решетъчна икономическа функция.
РЕШЕТЪЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕРВАЛ НА ДИСКРЕТНОСТ* (grid /lattice/ economic function with variable
discretion interval) – вж. решетъчна икономическа функция.
РЕШИМ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (decisable economic operator) –
вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕШИМА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДСИСТЕМА* (decisable economic subsystem) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РЕШАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (decisable economic
impact) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
РИБЧИНСКИ, Т. (Ribchinski, T) (кд) – във:
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана полезност по Рибчински, Т. (в микр.);
положителен
материално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж при материално-продуктовоинтензивна нематериално-реализирана стойност по Рибчински, Т. (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвуполезностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана полезност по Рибчински, Т. (в микр.);
положителен
нематериално-изразходващ
продуктово-биматимнодвустойностен икономически растеж при нематериално-продуктовоинтензивна материално-реализирана стойност по Рибчински, Т. (в микр.);
теорема на Рибчински, Т. (в макр.).
РИДЪЛБОЧИНА (rideepness) (кд) – във:
ингредиентна икономическа ридълбочина;
ингредиентна икореномическа ридълбочина;
ингредиентна икотехномическа ридълбочина;
ингредиентна икофорномическа ридълбочина;
ингредиентна субномическа ридълбочина;
ингредиентна форномическа ридълбочина.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РИИНГРЕДИЕНТНОСТ (riingredientality) (кд) – във:
икономическа риингредиентност;
икореномическа риингредиентност;
икотехномическа риингредиентност;
икофорномическа риингредиентност;
субномическа риингредиентност;
форномическа риингредиентност.
РИКАРДО, ДЕЙВИД (Ricardo, David) (1772–1823) – един от най-изтъкнатите
представители на класическата икономическа теория (на класическата политическа икономия), в частност – на английската класическа теория. Роден е в
Лондон в семейството на богат търговец. Получава малко официално образование. От 16-годишна възраст работи на паричния пазар и натрупва състояние
от спекулативни операции на фондовата борса. На 42 години се оттегля и се
отдава на изследователска дейност. През 1815 г. публикува “Изследване на
влиянието на ниската цена на житото върху печалбите на борсата”, а през 1817
г. издава основното си произведение “За принципите на политическата икономия и данъчното облагане”, което се състои от три части: основи на икономическата теория (стойност и доход); теория и практика на данъчното облагане;
възгледи по редица конкретни проблеми и анализ на концепциите на А. Смит.
В “Принципите” той си поставя задачата да определи законите, които регулират разпределението между различните класи – земевладелци, капиталисти и
наемни работници. Според него предметът на политическата икономия са
икономическите отношения между хората, образуващи обществените класи.
Прилага метода на научната абстракция (вж. икономическа абстракция) и разглежда политическата икономия като наука за количествените и качествените
съотношения в икономиката. Придържа се към принципа за ограничена намеса
на държавата в икономиката, за свобода на търговията.
Основното внимание на Д. Рикардо е насочено предимно към земеделието. Смята, че поради увеличаването на населението и на равнището на живота
нараства търсенето на средства за съществуване, което налага да се преминава
към обработването на все по-малко плодородна земя. Затова има тенденция да
се намалява възвръщаемостта от допълнителното увеличаване на капитала и
на работната сила в земеделието. Така Д. Рикардо въвежда закона за намаляващата възвръщаемост на факторите на производството (law of diminishing
returns of the production factors), по-късно известен като закон за намаляващия
пределен продукт. Според последния пределната производителност на даден
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор на производството намалява с нарастването на неговия обем, ако количествата на останалите фактори остават постоянни. Тъй като конкуренцията
изравнява навсякъде работните заплати и печалбите, в по-плодородните райони остава излишък от дохода, който представлява поземлената рента. Последиците от включването в земеделското производство на все по-неплодородни
земи е намаляването на относителния дял на работните заплати и на печалбите
в общия доход за сметка на нарастването на относителния дял на рентите в него. По такъв начин той за първи път разкрива механизма на диференциалната
рента в селското стопанство и тенденцията на нормата на печалбата към
понижаване.
Д. Рикардо е един от класиците, разработващи трудовата теория за
стойността. Той приема, че цените на стоките се определят от количеството
на труда, вложен в тяхното производство, и че работната заплата се определя
от стойността на средствата за съществуване. Разглежда закона за трудовата
стойност (law of labour value) като най-общия регулиращ капиталистическото
стопанство принцип. Стойността произтича от усилията за производството
на стоките, извежда се от производствените разходи и следователно се основава върху предлагането на стоките. Новият момент у Д. Рикардо е, че производствените разходи [вж. продуктов производствен разход (в микр.)] се свеждат до разходите на труд: или заплатени пряко, или съхранени под формата на
капитал. Според него е необходимо да се възнаградят и онези, които съхраняват работната сила и по този начин се въздържат от потребление – положение,
което по същество подкопава собственото му схващане за трудовата теория за
стойността. Ето защо той смята, че наред с изразходвания труд капиталовите
разходи също влияят върху цените. Затова ефектът от увеличаването на реалните работни заплати (като изразител на труда) върху цените зависи от пропорцията, в която трудът и капиталът (като производствени фактори) са заети
в производството на различните стоки. Затова при покачване на работните
заплати капиталоемките стоки стават сравнително по-евтини по отношение на
трудоемките стоки. В резултат на това нараства търсенето на капиталоемките
стоки и намалява търсенето на трудоемките стоки. По такъв начин Д. Рикардо
обосновава схващането за обратнопропорционалната зависимост между работната заплата и печалбата.
В международната търговия Д. Рикардо разработва теорията за сравнителните предимства, според която държавите могат да извлекат допълнителни изгоди, ако се насочат към производството и предлагането на стоки, за които имат сравнителни предимства в сравнение с други страни дори и в случаи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------те, когато не притежават абсолютни предимства в същото производство. Това
положение е познато още като закон за сравнителните предимства. Затова Д.
Рикардо заключава, че “правилото, което регулира относителната стойност на
стоките в една страна, не регулира относителната стойност на стоките, разменяни между две и повече страни” (Д. Рикардо. За принципите на политическата икономия и данъчното облагане. Партиздат, С., с.133). Първоавторството на
Д. Рикардо относно идеята за сравнителните предимства обаче може да бъде
оспорено. Две години преди него английският икономист Робърт Торенс
(Robert Torrens) в своя труд “Външната търговия със зърно” пише: “Ако дадено количество труд и капитал, използувано в производството на сукно, може
да бъде разменено срещу 1000 квартера полска пшеница, докато нашата земя е
способна даде даде само 900, то ние [Великобритания – К.М.] сме длъжни да
увеличим нашето благосъстояние, встъпвайки в тази ситуация по-скоро като
промишлена, отколкото като селскостопанска нация” (Torrens, R. An Essay on
the External Corn Trade. 1815, p.221).

РИККАТИ, ДЖ. (Riccati, J.) (кд)– във:
матрично уравнение на Риккати, Дж. (вж. задача за аналитично конструиране на икономически регулатори).
РИМАНОВА ИКОНОМИЧЕСКА МЕТРИКА* (Riemannian economic
metrics) – икономическа метрика (метрика на икономическо пространство),
която се задава с положително определена квадратична форма. Да приемем, че
в икономическото пространство Vn е въведена локалната система от координати (x1, x2, …, xn), като във всяка икономическа точка X ( x1 , x 2 , ..., x n ) ∈ Vn са
определени икономическите функции gij(X), i, j = 1, 2, …, n, при det (gij) > 0 и
gij(X) = gji(X), които (функции) са елементи на ковариантен симетричен икономически тензор* (covariant symmetical economic tensor). Тогава той е основен метричен икономически тензор* (basic metric economic tensor) на пространството Vn. С негова помощ се изразява дължината на ds на контравариантния икономически вектор* (contravariant economic vector) (dx1, dx2, …, dxn),
представена чрез израза ds 2 = g ij ( X ) dx i dx j , където g ij ( X ) dx i dx j е именно положително определената квадратична форма. Пространството с въведена в него риманова икономическа метрика е риманово икономическо пространство.
Задаването на риманова икономическа метрика в някакво диференцируемо
икономическо многообразие означава да се зададе на това многообразие евклидова икономическа структура (структура на евклидово икономическо прост-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ранство), която по диференцируем начин зависи от икономическата точка X.
Вж. и икономическа мярка.
РИМАНОВО ИКОНОМИЧЕСКО МНОГООБРАЗИЕ* (Riemannian economic manifold) – диференцируемо икономическо многообразие, на което е
присвоена риманова икономическа метрика. Същото като риманово икономическо пространство.
РИМАНОВО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (Riemannian economic space) – риманово пространство (Riemannian space), изградено от икономически елементи; икономическо пространство, в отделни малки области
на което има приближено приложена евклидова геометрия. Римановото икономическо пространство може да бъде и евклидово икономическо пространство, към което има присъединени и други форми на икономически пространства.
РИМСКИ ДОГОВОР (Rome Treaty) (в межд.) – вж. Европейска икономическа
общност - ЕИО (в межд.).
РИМСКИ КЛУБ (Club of Rome) (в межд.) – нестопанска организация, в рамките на която водещи икономисти и учени извършват след 1968 г. изследвания
върху ефектите на икономическия растеж в световен мащаб. Основните области на тези изследвания са бедността, урбанизацията, околната среда, безработицата, инфлацията, природата на икономическия растеж. Най-известни са
проектите “Световната динамика” (1971 г.) на Джей У. Форестер [вж. Проект
“Световна динамика” на Дж. Форестер (в межд.)], “Границите на растежа”
(1972 г.) на Д. Х. Медоуз (D. H. Meadows) [вж. Проект “Границите на растежа” на Д. Медоуз (в межд.)] и “Човечеството пред избор” (1974 г) на М.
Месарович (M. Mesarovic) и Е. Пестел (E. Pestel) [вж. Проект “Човечеството пред избор” на М. Месарович и Е. Пестел (в межд.)]. Докладите на Римския клуб предизвикват голям научен отзвук и имат определена роля за развитието на съвременната икономическа теория.
РИМСКИ КЛУБ (Club of Rome) (ки) – във:
втори доклад на Римския клуб (в межд.);
първи доклад на Римския клуб (в межд.);
Римския клуб (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РИПОЗИЦИЯ (riposition) (кд) – във:
ингредиентна икореномическа рипозиция;
ингредиентна икотехномическа рипозиция;
ингредиентна икофорномическа рипозиция;
ингредиентна субномическа рипозиция;
ингредиентна форномическа рипозиция.
РИПРИОРИТЕТНОСТ (ripriority) (кд) – във:
ингредиентна икономическа риприоритетност;
ингредиентна икореномическа риприоритетност;
ингредиентна икотехномическа риприоритетност;
ингредиентна икофорномическа риприоритетност;
ингредиентна субномическа риприоритетност;
ингредиентна форномическа риприоритетност.
РИРАЗПОЛОЖЕНИЕ (rilocation) (кд) – във:
ингредиентно икономическо риразположение;
ингредиентно икореномическо риразположение;
ингредиентно икотехномическо риразположение;
ингредиентно икофорномическо риразположение;
ингредиентно субномическо риразположение;
ингредиентно форномическо риразположение.
РИРАЗРЕШИТЕЛНОСТ (riresolventness) (кд) – във:
ингредиентна икономическа риразрешителност;
ингредиентна икореномическа риразрешителност;
ингредиентна икотехномическа риразрешителност;
ингредиентна икофорномическа риразрешителност;
ингредиентна субномическа риразрешителност;
ингредиентна форномическа риразрешителност.
РИС, Ф. (Riesz, F.) (кд) – във:
теорема на Рис, Ф.
РИСК (risk) (в макр.) – най-общо изразява вероятността действителната възвръщаемост (респ. действителният доход) на даден икономически актив да бъде
по-ниска (по-нисък) от неговата очаквана възвръщаемост или още от неговата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------очаквана норма на дохода в процент (респ. от неговия очакван доход в абсолютна сума).

РИСК (risk) (кд) – във:
валутен риск (в макр.);
валутен риск (в межд.);
валутнокурсов риск (в макр.);
възприемаем риск (в макр.);
голямо прехвърляне на рискове;
държавен риск (в макр.);
емпиричен риск на икономическото разпознаване (вж. риск на икономическото разпознаване);
избягване на риска (в макр.);
инфлационен риск (в макр.);
инфлационен риск (в межд.);
политически риск (в макр.);
пълен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата
система);
размяна между риск и възвръщаемост (в макр.);
риск (в макр.);
риск на икономическото разпознаване;
риск на финансовите активи (в макр.);
риск от валутен контрол (в макр.);
риск от валутен контрол (в макр.);
риск от прекратяване на плащанията (в макр.);
риск от прекратяване на плащанията (в макр.);
системен риск на финансовите активи (в макр.);
условен частичен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата система);
функция на икономическия риск (вж. вземане на икономическо решение
в условия на неопределеност);
частичен икономически риск (вж. дуално управление в икономическата
система).
РИСК НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (economic recognition
risk) – математическо икономическо очакване на загубата, която се получава
от грешката при разпознаването на икономически образи. Определя се при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предположението, че резултатите от икономическото разпознаване могат да
бъдат оценени количествено, което позволява на всяка грешка или отклонение
от правилния резултат да бъде поставено в съответствие определено значение
на загубата. Частен случай е положението, при което загубата е равна на нула
при правилен отговор и е равна на единица при всеки неправилен отговор. Тогава рискът на разпознаването се свежда до вероятността на грешката на
икономическото разпознаване (error probability of the economic recognition). В
общия му вид рискът на икономическото разпознаване се определя с формулата
J

r (δ ) =

∫ ∑ L( j, k = δ ( x)) p( j ) p( x | j ) dx,
X j =1

където X е пространството на разпознаваемите икономически сигнали, j = 1, 2,
…., J – номерата на истинните класове на икономическите сигнали, k = 1, 2,
…., K – номерата на отговорите на алгоритъма на икономическото разпознаване δ(·), L(j, k) – загубата при отнасянето на икономическия сигнал от j-тия
клас към k-тия клас, p(j) – априорната икономическа вероятност (вж. условна икономическа вероятност) на класовете, p(x | j) – априорната плътност на
вероятностите на икономическите сигнали на всеки клас. При разпознаването
на икономически образи величината на риска на разпознаването се използва
като един от основните критерии за сравняване на алгоритмите на икономическото разпознаване и избора на най-добрия от тях [положение, което е особено важно при статистическите методи на икономическото разпознаване (statistical methods of the economic recognition)]. В случай че вероятностните
характеристики на икономическите сигнали и класове не са известни, тогава
може да бъде използван емпиричен риск на икономическото разпознаване*
(empiric economic recognition risk). Той представлява средната загуба при разпознаването на обучаваща икономическа извадка от икономическите сигнали
xt, i = 1, 2 , …, n, чиито класове ft са зададени:
1 n
re (δ ) = ∑ L( f t , k t = δ ( xt )).
n t =1

Частен случай на емпиричния риск на икономическото разпознаване е честотата на грешката на обучаващата икономическа извадка.

РИСК НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗПОЗНАВАНЕ (economic recognition
risk) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------емпиричен риск на икономическото разпознаване (вж. риск на икономическото разпознаване);
риск на икономическото разпознаване.
РИСК НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ (financial assets risk) (в макр.) –
включва най-вече валутен риск (в макр.) и държавен риск (в макр.), както и
системен риск на финансовите активи (в межд.).
РИСК НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ (risk of the financial assets) (ки) – във:
риск на финансовите активи (в макр.);
системен риск на финансовите активи (в макр.).
РИСК ОТ ВАЛУТЕН КОНТРОЛ (exchange control risk) (в макр.) – вид държавен риск (в макр.) на финансовите активи, който се свежда до несигурността в нормите на очаквания реален доход от местните и от чуждестранните ценни книги (в макр.), произтичаща от възможността държавата да въведе данък
върху лихвите (в макр.) (изобщо върху процентните доходи), получавани от
тях.
РИСК ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА (default risk) (в макр.) –
вид държавен риск (в макр.) на финансовите активи, който се свежда до възможността чуждите правителства да откажат изплащането на лихвите (в макр.)
върху чуждестранните ценни книги (в макр.). Това намалява нормата на очаквания доход от тях.
РИСКОВ АКТИВ (risk asset) (в макр.) – икономически актив, носещ определен риск (в макр.). Икономическите агенти (респ. икономическите единици) ще
пожелаят да го притежават, само ако в съответната степен неговата очаквана
възвръщаемост е по-висока от очакваната възвръщаемост на друг, сигурен актив (или по-малко рисков актив).
РИСКОВА ВАЛУТА (risky currency) (ки) – във:
твърде рискова валута (в межд.) (същото като слаба валута (в межд.)).
РИСКОВА ПРЕМИЯ (risk premium) (в макр.) – разлика между очакваната
възвръщаемост на рисковия актив (в макр.) [при която икономическият агент
(икономическата единица) е съгласен да го притежава или да го търси] и очакваната възвръщаемост на по-малко рисковия актив; допълнително очакван доход от рисковия актив в сравнение с по-малко рисковия.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РИСКОВО МИНИМИЗИРАЩ ПОРТФЕЙЛ (risk minimising portfolio) (в
макр.) – портфейл (в макр.), който [сред множеството от портфейли с еднакъв
очакван доход, респ. с еднаква очаквана възвръщаемост] носи минимален риск
(в макр.) от финансовите активи [от ценните книги (в макр.)].
РИСКОВОИЗБЯГВАЩ ВАЛУТЕН ПАЗАР (risk-adverse foreign exchange
market) (ки) – във:
твърде рисковоизбягващ валутен пазар (в межд.).
РИТЦ, В. (Ritz, W.) (кд) – във:
метод на Ритц, В. (вж. методи за решаване на операторни уравнения).
РИЧУВСТВИТЕЛНОСТ (risensitivity) (кд) – във:
ингредиентна икономическа ричувствителност;
ингредиентна икореномическа ричувствителност;
ингредиентна икотехномическа ричувствителност;
ингредиентна икофорномическа ричувствителност;
ингредиентна субномическа ричувствителност;
ингредиентна форномическа ричувствителност.
РОБИНСЪН, ДЖОАН (Robinson, Joan) (1903–1983) – изтъкната британска
икономистка с общопризнати приноси в теорията на несъвършената конкуренция (в микр.). Произхожда от английско академично семейство. През 1925
г. завършва “Джъртън Колидж” в Кеймбридж. За кратко работи като икономист в Кеймбридж, а после, също за кратко, пребивава заедно със съпруга си в
Индия. След завръщането си Дж. Робинсън постъпва като асистент по икономика в икономическия факултет в Кеймбридж. В него от 1937 г. тя е университетски лектор, от 1949 г. – доцент, а през 1965 г. става редовен професор, каквато е до пенсионирането си през 1971 г. Най-известното произведение на Дж.
Робинсън е “Икономика на несъвършената конкуренция” (Robinson, J.
Economics of Imperfekt Competition. Macmillian, 1933), от която се учат няколко
поколения икономисти. Едновременно и независимо от Едуард Чембърлин
(който през същата 1933 г. издава известната си книга “Теория на монополистичната конкуренция”) изследва рекламата и продуктовата диференциация (в
микр.), която стои в основата на този тип несъвършена конкуренция. В крайна
сметка тя достига до извода, че монополистичните форми в своята цялост са
негативно явление, което предизвиква социални загуби в национален и световен мащаб. По-късно обаче тя отхвърля някои положения от книгата си “Ико137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номика на несъвършената конкуренция”, най-вече като смята, че те са изградени предимно върху принципа на статичното равновесие.
Дж. Робинсън е защитник и популяризатор на икономическите идеи на
Дж. Кейнс. Доразвива неговия краткосрочен икономически анализ в теория за
икономическия растеж, с което изгражда предпоставките за създаването и
развитието на неокейнсианската школа изобщо и на неокейнсианската теория
за икономическия растеж в частност. В този смисъл нейният принос в кейнсианската революция е значителен. Едно от най-търсените произведения, въвеждащи в кейнсианската теория, е малката й книга “Въведение в теорията на заетостта” (Robinson, J. Introduction to the Theory of Employment. Macmillian,
1937). Много интересна е и книгата й “Есе за марксистката икономика”
(Robinson, J. An Essay on Marxian Economics. Macmillian, 1942), с която се
стреми да опише положителните според нея аспекти на теорията на Карл
Маркс, когото тя интерпретира като своеобразен ранен кейнсианец. Според
теоретиците в областта на икономикс това е едно от най-добрите произведения, посветени на марксистката икономическа теория. То показва, че Джоан
Робинсън е повлияна не само от идеите на Дж. Кейнс, но и от тези на К.
Маркс. Разбиранията си в областта на кейнсианството Дж. Робинсън доразвива
в книгата “Натрупването на капитала” (Robinson, J. The Accumulation of
Capital. Macmillian and Richard D. Irwin, 1956), в която подлага на понататъшен анализ дългосрочния икономически растеж при капитализма. Основните положения на авторката в тази книга относно характеристиката на
дългосрочния растеж се свеждат до следното: съвременният капиталистически
начин на производство се оказва значително противоречив; съществува противопоставяне между труда и капитала; монополистичните пазарни структури
предизвикват задържане на икономическото развитие; борбата на синдикатите
за повишаване на работните заплати са само средство за частично разрешаване
на противоречието между производството и потреблението; обществото може
да формира структури, в които предприемачите и синдикатите да си сътрудничат.
В статията си “Производствената функция и теорията на капитала”
(Robinson, J. The Production Function and the Theory of Capital. – In: Review of
Economics Studies, 2, 1954) Дж. Робинсън отхвърля основни положения в неокласическата теория за капитала и най-вече положенията на теорията за пределната производителност, свързани с разпределението на доходите. В историята на икономическите теории това е известно под наименованието “Кеймбриджки скандал”, означаван още като “Кеймбридж (Англия) срещу Кеймб-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ридж (САЩ)”. Тя смята, че лихвеният процент (в макр.) не е обезателно свързан с пределната производителност на капитала. Постепенно Дж. Робинсън
подлага на критика общовъзприети постановки в ортодоксалния икономикс
(най-вече тези, отнасящи се до теорията за стойността и пазарната конкуренция) в такива свои публикации като “Упражнения по икономически анализ”
(Robinson, J. Exercises in Economic Analysis. Macmillian, 1960), “Икономическа
философия” (Robinson, J. Economic Philosophy. Watts, 1960), “Есета по теория
на икономическия растеж” (Robinson, J. Essays in the Theory of Economic
Growth. Macmillian, 1962), “Икономически ереси” (Robinson, J. Economic
Heresies. Macmillian, 1971). Тя прави неуспешен опит да създаде една нова алтернативна на възприетите положения в икономическата теория върху основата на абстрактен сравнителен анализ на различни типове икономически равновесия. Израз на този стремеж е нейната книга “Въведение в модерната икономика” (в съавторство с Дж. Ийтуел) (Robinson, J., Eatwell, J. An Introduction to
Modern Economics), която не се посреща положително. Макар и възприемана
нееднозначно, Дж. Робинсън е една от най-четените икономисти в света.

РОД (kind) (кд) – във:
икономически род.
РОДОВО ИКОНОМИЧЕСКО ПОНЯТИЕ (kindwide economic conception) –
икономическо понятие, което изразява съществени икономически признаци на
клас от икономически предмети (в т.ч. от икономически обекти, икономически
системи, икономически явления, икономически процеси и т.н.), които са икономически род по отношение някакви икономически видове. То е подчиняващо
понятие, в състава на което влизат по-малки по обем видови икономически понятия. Едно и също икономическо понятие може да бъде едновременно икономическа категория и като видово, и като родово понятие в зависимост от
това, по отношение на какво понятие то се разглежда. Родовите и видовите
икономически понятия изразяват особеното качествено определение на състоянието на икономическата действителност. Връзката между родовото и видовото икономическо понятие отразява реалната връзка между икономическия
род и икономическия вид.
РУБИНЩЕЙН, А. Г. (Rubinstein, A. G.) (кд) – във:
глобална оптимална система на Гранберг, А. Г., и Рубинщейн, А. Г. (в
межд.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------модел на Гранберг, А. Г., и Рубинщейн, А. Г. на глобалната оптимизация
(в межд.);
модел на Гранберг, А. Г., и Рубинщейн, А. Г. на глобалното оптимално
икономическо взаимодействие (в межд.);
оптимизационни модели на Гранберг, А. Г., и Рубинщейн, А. Г., за развитието на световната икономика (в межд.).
РУСКА ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА (Russian economicmathematical school) (ки) – във:
народностопански критерий за оптималност в руската икономикоматематическа школа (в маркс.).
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